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1 Introductie
1.1 Gebiedsprogramma
Het gebiedsprogramma Laag Holland is een leidraad en 
hulpmiddel om adequaat en integraal in te kunnen springen 
op ontwikkelingen en opgaven die op het gebied afko-
men. Onder provinciale regie en in samenwerking met alle 
relevante partners werken we aan de doelstellingen voor 
natuur, agri en food, water, bodemdaling, klimaat, recreatie 
en landschap. In essentie heeft het gebiedsprogramma twee 
functies:  

Op de eerste plaats is het gebiedsprogramma een basis om 
focus aan te brengen bij het realiseren van de doelstellingen 
voor Laag Holland die integraal zijn afgewogen. De sectorale 
doelstellingen worden met dit gebiedsprogramma samenge-
bracht tot een samenhangend geheel waarin soms abstracte 
doelstellingen inzichtelijk worden in kwaliteit en kwantiteit op 
een	wijze	die	S.M.A.R.T	is	(Specifiek,	Meetbaar,	Acceptabel,	
Realistisch, Tijdgebonden). Daarmee is  de totale doelstelling 
voor Laag Holland 2030 inzichtelijk.

Op de tweede plaats is het gebiedsprogramma het funda-
ment voor samenwerking in het gebied. Op basis van het 
programma kunnen gebiedspartijen zoals ondernemers, in-
woners, overheden en terrein beherende organisaties (tbo’s) 
het gesprek aangaan om tot een gezamenlijke aanpak voor 
de	doelstellingen	te	komen	in	een	specifiek	deelgebied.	

1.2 Interactief rapport
Een beeld zegt meer dan duizend woorden. Met die ge-
dachte in ons achterhoofd hebben we de soms complexe 
informatie van het gebiedsprogramma Laag Holland gevat in 
beeldende schema’s. De schema’s geven op een beeldende 
manier structuren en verbanden aan. De exacte details staan 
uitgeschreven in de tekst. De lezer kan snel en eenvoudig 
schakelen tussen tekst en beeld. De belangrijkste schema’s 
in deze rapportage zijn interactief. Door te klikken op een 
onderdeel in het schema kan de lezer direct schakelen naar 
de	desbetreffende	toelichting	in	de	tekst.	Na	het	lezen	van	de	
tekst kan de lezer direct met een knop op elke paginaweer 
teruggaan naar het schema.

Om de oriëntatie nog verder te versterken, staan bij een 
aantal paragrafen kleine versies van het schema in zwart-wit 
waarbij in kleur is aangeduid over welk deel van het schema 
deze tekst betrekking heeft.

Toelichting interactieve elementen

Snelkoppelingen
Op iedere pagina zijn snelkoppelingen te vinden. 
Middels onderstaande knoppen kan eenvoudig 
worden genavigeerd naar:

Inhoudsopgave

Algemeen- /navigatieschema

Terug naar laatst weergegeven pagina

Interactieve schema's
Onderdelen waarbij het hiernaast weergegeven 
symbool zijn afgebeeld zijn interactief. Door op 
deze onderdelen te klikken komt er aanvullende 
informatie in beeld of wordt er doorverwezen naar 
de	desbetreffende	toelichting.		

Hyperlinks
In het document zijn hyperlinks opgenomen, door 
op deze links te klikken wordt er automatisch 
naar de verwijzing doorverwezen.
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Bottom up
Initiatief en projecten

Top down
Bestuurlijke focus

Platform
Handelen en perspectief

Obstakels

Inspiratie

Opdracht Laag Holland 
vanuit beleid

Maatregelen vanuit beleid

Integrale opdracht

Monitor
Maatregelen vanuit de praktijk

Grondeigendom en gebruik

Passende 
maatregelen

Klik op een onderdeel om meer informatie te lezen
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1.2 Samenvatting Methode
De opgaven waar Laag Holland voor staan vragen om een 
nieuwe aanpak. Deze nieuwe methode voor Gebiedspro-
gramma Laag Holland bestaat uit drie lagen:

1. Bestuurlijke focus (top-down)
2. Handelen en perspectief
3. Initiatief en projecten (bottom-up)

Ad 1: In gebiedsprogramma Laag Holland scheiden we op 
basis van vigerend beleid in de laag ‘bestuurlijke focus’ de 
doelstellingen van de maatregelen en wensen. De doelstel-
ling is WAT de bestuurders willen bereiken in een bepaalde 
periode. HOE deze doelstellingen bereikt gaan worden, 
zijn de wensen en maatregelen. Deze worden van elkaar 
gescheiden, om beter de discussie over de inhoud te kunnen 
blijven voeren. Waar gaat de bestuurlijke focus dan wel 
over? De bestuurlijke focus gaat over beleidsvoornemens, 
de voorbereiding van politieke keuzes, tijdlijnen en de 
governance. De bestuurlijke focus moet de ruimte bieden 
aan gebiedspartijen om zelf maatregelen te bedenken die het 
beste bij een gebied passen. 

Op basis van het vigerende beleid zijn 18 doelstellingen 
benoemd. Deze zijn, voor zover ze dit nog niet waren, 
S.M.A.R.T. gemaakt voor alle zes de thema’s. Deze integrale 
opgave koppelen we aan tijd. Er zijn meerdere tussentijdse 
mijlpalen, maar twee belangrijke jaartallen zijn: 2030 vanwe-
ge de looptijd van dit gebiedsprogramma (de opdracht Laag 
Holland 2030) en 2050 stip op de horizon (de opgave Laag 
Holland 2050). 

Het gebiedsproces wordt aangejaagd door de regiegroep 
en bestuurlijke gremia, echter uitgevoerd en op vaart gehou-
den door de actoren in de lagen ‘handelen en perspectief’ en 
‘initiatief en projecten’. 

Ad 2: de laag ‘handelen en perspectief’ komt voort uit de 
concrete set van 18 doelstellingen. Dit is de opdracht 2030 
met doorkijk naar 2050 waar Laag Holland voor staat. Deze 
opdracht wordt toebedeeld aan de 13 deelgebieden. Zo 
weten de partijen in elk deelgebied voor welke opgave zij 
staan. In deze laag denken relevante actoren samen na. 
Het instrumentarium daarvoor bestaat uit een ‘Platform 
Laag Holland’ waar actoren nadenken en handelen over de 
invulling van deze opdracht en welke maatregelen het beste 
bij het (deel) gebied passen. Het gebiedsmodel is een hulp-
middel om de bijdrage van geplande maatregelen in beeld te 
brengen en het gerealiseerde resultaat te monitoren.

Ad 3: in de laag ‘initiatief en projecten zitten de grondeige-
naren en gebruikers. Zij bieden initiatief en realisatiekracht. 
Zoals de bestuurders vanuit de bestuurlijke focus input 
leveren voor de middelste laag doen grondeigenaren en 
gebruikers dit vanuit de onderste laag ‘initiatief en projecten’. 
Met praktische kennis en gebiedsinformatie voeden zij vanuit 
een positie als grondeigenaar of gebruiker het platform in de 
laag ‘handelen en perspectief’.

1.3 Contouren ipv blauwdruk
Voordat we starten met het toelichten van het gebiedspro-
gramma	Laag	Holland	is	het	belangrijk	te	beseffen	dat	het	
programma in de huidige staat bedoeld is als contouren die 
in het navolgende proces in de gebieden ingevuld, bijge-
schaafd en verder gedetailleerd worden. Het gebiedspro-
gramma is geen blauwdruk voor hoe het móet, maar contou-
ren voor hoe het kán in Laag Holland. Het is hierna aan de 
gebiedspartijen om het programma te toetsen, aan te vullen 
en een nadere gebiedseigen kleuring te geven.

1.4 Programma-afbakening
Het programma is gericht op realisatie van de doelstellingen 
die zich fysiek binnen de grenzen van de regio Laag Holland 
bevinden. Het is een dynamisch programma; daar waar
energie zit, werkt men samen om de doelen van het pro-
gramma te realiseren. Het programma is echter wel nadruk-
kelijk gericht op hetgeen ook daadwerkelijk op regionaal 
niveau georganiseerd moet worden. De exacte invulling 
op niveau van maatregelen ligt bij de gebiedspartijen in de 
deelgebieden. De Regiegroep Laag Holland heeft middels de 
startnotitie besloten dat het gebiedsprogramma alleen gaat  
over de ‘groene thema’s’ met name in het buitengebied. De 
‘rode thema’s’ zoals wonen, bedrijvigheid en infrastructuur 
worden (voorlopig) buiten beschouwing gelaten. 
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1.5 Leeswijzer
Het gebiedsprogramma Laag Holland bestaat uit vier onder-
delen die elk afzonderlijk te lezen en/of te gebruiken zijn:

Onderdeel A – Startgids
De startgids geeft beknopt de kaders en praktische handvat-
ten om daadwerkelijk aan de slag te gaan met het gebied-
sprogramma. Dit document kan gebruikt worden als ‘hand-
leiding’ door de gebiedspartijen om het gebiedsproces op te 
starten of in te bedden in lopende gebiedsprocessen.

Onderdeel B – Hoofddocument
Voorliggend document is het hoofddocument. Hierin zijn alle 
hoofdlijnen beschreven. Het geeft een compleet beeld van 
de totstandkoming en werking van het gebiedsprogramma. 
Doelgroep dat zijn in het bijzonder de bestuurders van Laag 
Holland. Zij kunnen de achtergronden uit dit hoofddocument 
gebruiken om het gebiedsprogramma in te bedden in hun 
besturen en organisaties.

Onderdeel C – Gebiedsmodel Laag Holland
Hierin zijn de zeventien doelstellingen vanuit vigerend beleid 
uitgesplitst in verschillende sets van indicatoren, aan de hand 
waarvan deze doelstellingen gevolgd en gemonitord kunnen 
worden.

Onderdeel D –Gebiedskaternen
Elk deelgebied is uniek, met eigen karakter en uitdagingen. 
Daarom krijgt elk deelgebied een eigen gebiedskatern. Hierin 
wordt de kenschets van het gebied beschreven, de belang-
rijkste	doelstellingen	en	het	opdrachtprofiel.	Daarmee	wordt	
inzichtelijk	welke	bijdrage	het	desbetreffende	deelgebied	
heeft aan de doelstelling voor heel Laag Holland 2030. Deze 
opdrachten per deelgebied dienen ter inspiratie en moeten 
uiteraard nog getoetst, aangevuld en aangescherpt worden 
door alle gebiedspartijen. Figuur 1: Het gebiedsprogramma Laag Holland bestaat uit 4 documenten

Navigatieschema Terug naar laatst weergegeven paginaInhoudsopgave



Hoofddocument Gebiedsprogramma Laag Holland
Context 

dinsdag 26 juli 2022 11

2 Context 
2.1 Bestuurlijke context
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben op 19 
november 2019 besloten: 

• een integraal gebiedsprogramma voor Laag Holland te 
ontwikkelen, waarin onder provinciale regie en in samen-
werking met alle relevante partners wordt gewerkt aan 
de doelstellingen voor natuur, landbouw, water, bodem-
daling, klimaat, recreatie en landschap;

• dit gebiedsprogramma aan te sturen met een nieuw in te 
stellen regiegroep Laag Holland onder voorzitterschap 
van de provincie.

De regiegroep Laag Holland is als een bestuurlijk gremium 
ingesteld om alle dynamiek binnen de regio Laag Holland te 
kanaliseren en regie te voeren over het totaal aan program-
ma, projecten en processen. De kerntaak van de regiegroep 
Laag Holland kan worden samengevat met de drie woorden: 
coördineren, regisseren en afstemmen. De regiegroep Laag 
Holland is inmiddels opgericht en heeft als beginpunt van het 
gebiedsprogramma een startnotitie opgesteld. 

Doel van de regiegroep is dat elke partner -met behoud van 
de eigen verantwoordelijkheid- tracht om zoveel mogelijk 
synergie uit de samenwerking te halen en elkaar zo min 
mogelijk voor verrassingen te plaatsen, door in een vroeg 
stadium van planvorming goed geïnformeerd te zijn om via 
samenwerking de genoemde doelstellingen te realiseren.

De regiegroep stuurt op het tot stand komen van het pro-
gramma en de uitvoering ervan, maar is geen autonome 
bestuurslaag. Belangrijke stappen in het vaststellen en in 
de uitvoering van het programma vergen daarom besluitvor-
ming van de individuele bevoegde gezagen en de besturen 
van de landbouw- en natuurorganisaties. De regiegroep is 
intensief betrokken geweest bij de totstandkoming van het 
gebiedsprogramma. In de brief aan de Gedeputeerde Staten 
van Laag Holland uit de regiegroep haar waardering over de 
(concept)rapporten. De regiegroep beschouwt voorliggende 
rapporten als een belangrijke processtap om te komen tot 
een integrale uitvoering van de gebiedsprocessen in de ver-
schillende deelgebieden van Laag Holland. De volledige brief 
is, inclusief de reactie hierop vanuit de provincie Noord-Hol-
land bijgevoegd in bijlage 4.

Leden van de regiegroep zijn: Provincie Noord-Holland (voor-
zitter), gemeenten Amsterdam, Zaanstad, Alkmaar, Purme-
rend, Edam-Volendam, Wormerland, Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier, LTO-Noord, agrarische natuur-
vereniging Water, Land & Dijken, Landschap Noord-Holland, 
Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Natuur en Milieufede-
ratie Noord-Holland.
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Figuur 2: Geografische context
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2.2 Geografische context
Laag Holland: Groen, Weids en in Beweging. Dat is de slo-
gan waarmee we het gebiedsprogramma gestart zijn.
Groen staat voor de natuur en biodiversiteitswaarden in 
de achtertuin van Amsterdam. Laag Holland is uniek in 
zijn waarden en ligt op een steenworp afstand van de stad 
Amsterdam met groot belang als contramal van de verstede-
lijking. Weids staat voor de groene weilanden waar de koeien 
grazen, de openheid en de prachtige vergezichten die het 
gebied kent. 
En Laag Holland is in beweging. Vele maatschappelijke 
en bedrijfsmatige ontwikkelingen en transities komen in dit 
bijzondere gebied samen en vragen ruimte zoals de energie-
transitie, de landbouwtransitie, druk op biodiversiteit en de 
bodemdaling.

Laag Holland ligt tegen de noordgrens van Amsterdam. 
De overgang stad en open landschap is hard. Tot de snel-
weg A10 is er de drukke en bruisende stad binnen de rode 
contour, maar eenmaal de snelweg overgestoken sta je 
in het groene landschap van Laag Holland. De druk op dit 
gebied vanuit de stad is groot. Enerzijds door de stedelingen 
die vanuit de stad dit gebied verkiezen als goed te bereiken 
recreatiegebied, en anderzijds speelt er een terugkerende 
discussie over het uitbreiden van stedelijk gebied in Laag 
Holland.

Waar Laag Holland aan de zuidzijde begrenst wordt door 
Amsterdam, vormen aan de noordzijde de steden Alkmaar 
en Heerhugowaard de grens. Deze steden hebben, welis-
waar in een kleinere mate, een vergelijkbare invloed op Laag 
Holland.

Laag Holland is op vele fronten sterk verknoopt met de om-
geving. De uitdagingen waar het gebied voor staat, overstij-
gen vaak de gebiedsgrenzen. Maar door het zeer bijzondere 
karakter van Laag Holland zijn de accenten in deze doelstel-
lingen vaak wel uniek. Het is een uitdaging om deze doelstel-
lingen vorm te geven, met elkaar in verband te brengen om 
controverses en win-win inzichtelijk te maken en het unieke 
karakter van het gebied te behouden. Laag Holland: Groen, 
Weids en in Beweging.

Het landschap in Laag Holland is bijzonder in zijn cultuurhis-
torische gaafheid en uniek als halfnatuurlijk landschap. Het 
kenmerkt zich door een afwisseling van veenweidegebieden 
en droogmakerijen. 

De landbouw is er sterk vertegenwoordigd met dominantie 
van veeteelt en melkproductie. In het veenweidegebied is dit 
vooral de melkveehouderij, maar in de droogmakerijen ook 
akkerbouw, groenteteelt en bollenteelt. Nabij de stad Amster-
dam is de landbouw veelal kleinschalig en extensief. Rich-
ting het noorden wordt de landbouw steeds grootschaliger, 
zoals bijvoorbeeld in de droogmakerijen de Beemster en de 
Schermer. Dit gradiënt van kleinschalige naar grootschalige 
landbouw zet zich ook buiten de grenzen van Laag Holland 
voort. In de droogmakerijen en de kop van Noord-Holland 
zitten een aantal wereldspelers op het gebied van voedsel-
productie als Agriport A7 in Middenmeer en grote kaasprodu-
centen als CONO.

De natuurgebieden in Laag Holland verbinden de natuur 
bijna tot in de stad. Denk bijvoorbeeld aan het natuur- en 
recreatiegebied het Twiske aan de rand van Amsterdam. Het 
natuurnetwerk in Laag Holland is verknoopt met de omge-
ving: aan de oostzijde met het Markermeer, aan de westzijde 
met de kustzone en via een corridor aan de westzijde van 
Amsterdam ook richting het zuiden.

Met de droogmakerijen, veenweidegebieden, UNESCO-we-
relderfgoederen (De Beemster en de Stelling van Amster-
dam), beschermde dorpsgezichten en vissersdorpen is Laag 
Holland cultuurhistorisch van groot belang.
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3 Verkenning 
3.1 Beleidsscan
Laag Holland is ambitieus. De beleidsdocumenten die door 
de jaren heen opgesteld zijn, staan bol van de doelstellingen 
en opgaven. De ene legt de lat nog hoger dan de ander. Of 
het nu gaat om natuurontwikkeling, de energietransitie of 
de verduurzaming van de landbouw, overal stellen we hoge 
doelen.

Tot op heden zijn de beleidsdocumenten (en daarmee de 
beleidsdoelen en –opgaven) vaak sectoraal ingestoken. Op 
hoofdlijnen worden soms verbanden gelegd, maar heldere 
keuzes blijven uit. Eén van de redenen hiervoor is dat de 
doelen vaak verschillen in het niveau van concreetheid en 
schaal. Zo zijn de doelen voor de voltooiing van het Natuur-
Netwerk Nederland (NNN) tot op de hectare en het habi-
tattype helder, terwijl de doelstellingen op het gebied van 
recreatie en toerisme veelal op hoofdlijnen geformuleerd 
zijn. Het is hier de opgave alle thema’s op een vergelijk-
baar niveau van concreetheid te krijgen. Op dit moment zijn 
sommige doelstellingen dermate abstract dat ze nog geen 
frictie hebben met andere doelstellingen. Naarmate deze 
doelstellingen concreter worden en doorvertaald worden naar 
de deelgebieden ontstaat de frictie. Een frictie die zal moeten 
leiden tot het maken van keuzes. 

Het uitvoeren van de doelstellingen vraagt om ruimte: voor 
natuur is bijvoorbeeld ruimte nodig om het natuurnetwerk 
te realiseren, voor de energietransitie is ruimte nodig voor 
de opwekking van duurzame energie en voor de landbouw 
is herijking in de ruimte nodig voor de omschakeling naar 
nieuwe vormen van landbouw met veel minder emissies. 
De ruimte in Laag Holland is beperkt en de druk op deze 
beschikbaarheid en kwaliteit is groot. Alle sectorale doelstel-
lingen kunnen verenigen lijkt een utopie. Er zullen heldere Figuur 3: Een selectie van de beleidsdocumenten
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3.2.2 Samen sterk! Maar hoe?
De opgave in Laag Holland betreft naast het verweven en 
aanpakken van de belangrijkste vraagstukken, ook het 
creëren van draagvlak voor een transitie bij de verschillende 
stakeholders. Het besef is er dat alleen samen de set met 
complexe opgaven te lijf gegaan kan worden. Maar de me-
ningen over hoe er samengewerkt moet worden verschillen. 
Er is op dit moment veel kritiek op de wijze waarop samen 
aan de doelstellingen gewerkt wordt. Enerzijds is er kritiek op 
de top-down wijze waarop het proces tot nu toe is vormge-
geven en willen stakeholders beter gehoord worden, maar 
anderzijds wordt er ook aangedrongen om heldere keuzes te 
maken. Het vervolgproces moet gebaseerd zijn op trans-
parantie, gelijkwaardigheid en ‘gehoord worden’. Dit is niet 
vrijblijvend, de nieuwe omgevingswet 2022 schrijft dit voor. 
De regiegroep moet verbinden wat in de praktijk leeft met wat 
op bestuursniveau geregeld wordt. Dit realiseren zal lastiger 
zijn dan het klinkt. Er is bij verschillende partijen die mee 
willen beslissen over het aanpakken van de doelstellingen 
een gebrek aan middelen om bijbehorende oplossingen te 
realiseren. Daarnaast lijken de mensen ‘die het moeten gaan 
doen’ zoals de agrariërs maar beperkt vertegenwoordigd in 
de regiegroep. Samen sterk, dat is de kern waar wij nu een 
voorstel voor doen. 

keuzes gemaakt moeten worden. Het maken van slimme 
functiecombinaties kan helpen in het realiseren van de doel-
stellingen, maar hiermee alleen zal het niet lukken. Duidelijke 
keuzes zijn nodig, met concrete prioriteiten voor bestuurlijke 
besluiten en uitvoeringstrajecten.

Naast de behoefte aan fysieke ruimte is er ook andersoortige 
ruimte nodig in bijvoorbeeld beleid, regels en economie. Als 
we vasthouden aan de huidige kaders loopt Laag Holland 
vast in de wens haar doelstellingen te realiseren, in wet 
en regel en verordening. In Laag Holland moeten we op 
zoek naar experimenteerruimte en de ruimte om buiten de 
bestaande kaders te denken om doelstellingen te kunnen 
realiseren. 

3.2 Startposities
Alleen in gezamenlijkheid krijgen we de doelstellingen voor 
elkaar waar Laag Holland voor staat. Daarom hebben de 
belangrijkste stakeholders in het gebied zich verenigt in 
‘Regiegroep Laag Holland’. In plenaire sessies en individuele 
interviews zijn we met deze regiegroep in gesprek gegaan 
over ieders rollen en verantwoordelijkheden, de wijze van 
participatie, de wijze van besluitvorming, middelen en instru-
mentarium om tot een succesvol gebiedsprogramma Laag 
Holland te komen.

Bestuurders uit de regiegroep kregen de mogelijkheid om in 
één of meerdere één-op-één interviews in gesprek te gaan 
over het gebiedsprogramma. Dit resulteerde in totaal vijftien 
interviews die een heldere inkijk in het gebiedsprogramma en 
de partijen die hiervoor aan de lat staan.

3.2.1 Kleur bekennen
Praktisch alle partijen in de regiegroep herkennen drie belang-
rijke stakeholders:

• De provincie: als hoofdverantwoordelijke voor het 
programma die volgens een deel van de partijen heldere 
keuzes moet maken en een duidelijke richting uit moet 
stippelen, terwijl een ander deel van de partijen van de 
provincie juist verwacht dat deze faciliterend optreedt, luis-
tert naar andere partijen en niet alleen doet wat ze zelf wil.

• Het waterschap: wens is vanuit sommige partijen om 
meer integraal en minder sectoraal te handelen en zelf als 
waterschap het initiatief te nemen om de opgaven en de 
problemen toekomstgericht op te lossen.

• De agrariërs: agrarische ondernemers en vaak ook  
grondeigenaren worden algemeen erkend als de ‘hoeders 
van het landschap’ en zijn daarmee essentieel voor het 
landschap in Laag Holland. Hun positie is lastig, omdat 
hun branche, werkwijzen en toekomstperspectieven onder 
druk staan. Een helder perspectief is nodig om de transitie 
naar een toekomstbestendige landbouw te kunnen maken.

• De overige betrokken partijen: zijn/worden uitvoerend, 
of verantwoordelijk op een lager schaalniveau.

Veel stakeholders benadrukken dat het nu de tijd is voor duide-
lijke keuzes. Maar veel partijen blijken nog niet helder te krijgen 
welke integrale keuzes dit zijn en zijn onvoldoende doordron-
gen dat duidelijke keuzes maken ook betekent dat er niet 
alleen maar winnaars kunnen zijn en dialoog cruciaal is. Tot 
op heden zijn veel doelstellingen dermate abstract gebleven 
dat heldere keuzes ontweken zijn. Nu de doelstellingen in het 
gebiedsprogramma concreet vorm krijgen, zal frictie zichtbaar 
worden en komen de keuzes en prioritering concreet op tafel. 
Veel stakeholders dragen slimme functiecombinaties aan als 
oplossing. Daar alleen redt Laag Holland het niet mee. Laag 
Holland moet kleur bekennen.
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3.2.3 Handelen in een veranderende wereld
Volgens een deel van de stakeholders is de onzekerheid 
van de toekomst en (het gevoel van) telkens veranderende 
beslissingen een factor die een transitie in de weg staat. 
Vooral bij  (agrarische) ondernemers leeft het gevoel dat de 
transitie waar zij mee bezig zijn constant ingehaald wordt 
door veranderende besluiten. Het tempo van beslissingen 
nemen, loopt niet parallel met de investeringshorizon van 
de actoren die het in de praktijk moeten doen. Er is de trend 
van veranderd ondernemerschap in de voedselproductie 
en een afname van het aantal bedrijven, alsmede een hoog 
maatschappelijk eisenpakket voor landbouwemissies en 
grote zorg over biodiversiteit die juist aan de landschappen 
van Laag Holland zijn gebonden. Een uitdrukkelijke wens is 
om een robuust gebiedsprogramma vorm te geven. Robuust 
zodat bijgestuurd kan worden als blijkt dat de verwachtingen 
voor de toekomst anders uitpakken, maar ook robuust zodat 
deze bijsturing niet direct een andere koers van de actoren in 
de praktijk vraagt.

3.2.4 Het gebiedsprogramma loopt al
Laag Holland is een uniek gebied en er wordt door alle acto-
ren al volop gewerkt aan de doelstellingen van de toekomst. 
Het is zeker niet zo dat alle actoren achterover leunen en 
wachten totdat het gebiedsprogramma afgerond is zodat 
gestart kan worden met projecten. Er lopen al volop projec-
ten die bijdragen aan de doelstellingen van de toekomst. Het 
gebiedsprogramma Laag Holland is naast een nieuwe rich-
ting, ook een werkplaats om met lopende lopende trajecten 
te vervlechten als  logisch vervolg op de weg die het gebied 
al ingeslagen is. Het gebiedsprogramma dient de paraplu te 
worden waaronder de lopende projecten samenkomen en 
elkaar versterken.
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3.2.5 Leren bij de buren
Laag Holland is een uniek gebied, maar de doelstellingen 
en aanpak zijn dat niet. In meerdere gebieden in Nederland 
wordt op een vergelijkbare wijze vorm gegeven aan een 
gebiedsaanpak. Tijdens de gesprekken werden de voorbeel-
den van het Zuid-Hollandse veenweidegebied genoemd en 
het Brabantse Groene Woud. Deze gebieden zijn al verder 
in hun gebiedsaanpak en hebben hiervoor hobbels genomen 
en lessen geleerd die ook relevant zijn voor Laag Holland. 
De regiegroep kan in gesprek gaan met de stakeholders van 
deze gebieden en kennis en ervaringen uitwisselen.

3.2.6 Discussieer vanuit de inhoud
De opgaven zijn complex, zeker als je deze integraal bekijkt 
en de verschillende sectorale doelstellingen wil verbinden. 
Volgens sommige stakeholders wordt de discussie vertroe-
beld door politieke standpunten en lokale sentimenten. Het 
gaat te weinig strikt over de inhoud. Als je echte oplossingen 
voor complexe problemen wil, dan zal het ook ergens pijn 
gaan doen. Zo lang we met elkaar niet bereid zijn deze pijnlij-
ke beslissingen te accepteren, dan zullen adequate oplossin-
gen uitblijven. Daarnaast wordt de discussie nu vaak op po-
litiek niveau gevoerd. De regiegroep Laag Holland is gevuld 
met bestuurders die onmogelijk de inhoudelijke expertise op 
alle thema’s kunnen bezitten en tevens een sterke band met 
hun achterban koesteren. Daardoor wordt de inhoudelijke 
discussie op het praktische niveau met mensen die met hun 
voeten in de “klei staan” te weinig gevoerd. Te vaak worden 
lukraak ‘deelopgaven’ geselecteerd die een stakeholder op 
dat moment past, sectoraal, zonder naar het integrale geheel 
te kijken. Het helpt als de discussie over de inhoud gevoerd 
kan worden met de inhoudelijke betrokkenen en experts, 
voordat er een politieke besluit gemaakt moet worden.

3.2.7 Snel starten of onderbouwd plannen
Hoe kun je het beste starten met een gebiedsprogramma? 
Hierover lopen de meningen uiteen. Grofweg zijn deze 
meningen te verdelen in twee groepen: een deel van de 
stakeholders wil snel starten met pilots, terwijl een ander 
deel eerst een grondig integraal plan wil hebben. De groep 
die wil starten is van mening dat een grondig integraal plan 
opstellen te lang duurt. Het polderen en overleggen moet 
afgelopen zijn. We kunnen het beste starten met een aantal 
pilotprojecten in Laag Holland, de uitkomsten monitoren en 
op basis daarvan vervolgstappen plannen. Een ander deel 
van de stakeholders mist hiervoor het bredere perspectief. 
Zonder integraal gebiedsprogramma weten we niet in welke 
mate we aan de integrale doelstelling bijdragen en voelt het 
als lukraak beginnen zonder een uitgestippeld plan te heb-
ben. Een gebiedsprogramma voor Laag Holland zal daarom 
robuust moeten zijn zodat snel gestart kan worden, maar ook 
met	een	duidelijk	flexibel	traject,	waar	bijgesteld	kan	worden	
aan de hand van nieuwe inzichten die de toekomst geeft. 
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Figuur 4: Gebiedskarakterkaart
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3.3 Gebiedskarakter
Laag Holland is een prachtig gebied. Een gebied om trots op 
te zijn. Een plek waar mensen wonen, werken en recreëren 
met een grote afwisseling van natuur, landbouw en water 
aanwezig is, vlakbij een wereldstad. Het is belangrijk de 
kwaliteiten van dit prachtige gebied vast te leggen en voort 
te bouwen op de trots die er is op dit gebied. Daarvoor is het 
bestaande gebiedskarakter gedetailleerd in kaart gebracht. 
Dit gebiedskarakter is het fundament waarop het gebieds-
programma vorm krijgt en dient herkenbaar te zijn voor de 
mensen die daar wonen, werken en recreëren. 

Sommige gebieden zijn zeer robuust en kunnen tegen een 
stootje, andere gebieden kunnen met de kleinste verandering 
hun kenmerkende gebiedskarakter verliezen. Deze mate van 
diversiteit in karakters en kwetsbaarheden is kenmerkend. 
Laag Holland: een mozaïek van zeer verschillende land-
schappen dicht op elkaar met daartussen scherpe overgan-
gen. Met het vastleggen van het gebiedskarakter ontstaat 
inzicht in ruimtelijk-functionele structuren. Deze structuren 
zijn geanalyseerd met als doel om ze te versterken of juist 
ruimte te laten bieden voor ontwikkelingen. De bestaan-
de kernkwaliteiten zijn al nauwkeurig in kaart gebracht in 
de Leidraad landschap en cultuurhistorie en in Bijzonder 
provinciaal landschap. Deze documenten hebben  als basis 
gediend voor de gebiedskarakterkaart. De landschappelijke 
karakteristiek is beschreven aan de hand van de volgende 
drie kernwaarden: 
• landschappelijke karakteristiek;
• openheid en ruimtebeleving; 
• ruimtelijke dragers. 

3.3.1 Landschappelijke karakteristiek 
Laag Holland bestaat uit drie verschillende landschapstypen; 
de veenpolderlandschappen, de droogmakerijen en het voor-
malige Zuiderzeelandschap. 

Veenpolderlandschap
De veenpolderlandschappen zijn te herkennen aan de 
onregelmatige en vaak historische verkavelingspatronen. De 
middeleeuwse ontginningstructuur is nog vaak te zien. Daar-
om is het niet alleen van waarde als belangrijk natuurgebied, 
maar ook als belangrijk en ongeschonden cultuurhistorisch 
landschap.	Het	landschap	wordt	dooraderd	door	een	fijn	
slotenstelsel. Water heeft dan ook een belangrijke structure-
rende rol. De belevingswaarde van dit landschap is hoog.

Droogmakerijen
In Laag Holland zijn zowel zeer grote als kleinere droogma-
kerijen aanwezig. De grote droogmakerijen zijn De Scher-
mer, De Beemster, De Purmer en De Wijde Wormer. Over 
het algemeen zijn de droogmakerijen rechthoekig verkaveld 
en contrasteren in vorm, gebruik en hoogteligging met het 
veenpolderlandschap. De droogmakerijen liggen lager dan 
het veen en zijn vooral in gebruik als grasland. De kleinere 
droogmakerijen hebben meestal maar enkele boerderijen, 
vaak langs de dijk gebouwd. De oorspronkelijke bebouwing 
in de grote droogmakerijen ligt voornamelijk in langgerekte 
linten. De cultuurhistorische waarde van deze landschappen 
is zeer groot, getuige status Beemster als werelderfgoed.

Voormalige Zuiderzeelandschap
Enkele buitendijkse voorlanden behoren tot het voormalige 
Zuiderzeelandschap. Ook in het binnendijkse landschap is 
de voormalige Zuiderzee beleefbaar. Zo heeft de voormalige 
Zuiderzeedijk (nu IJsselmeerdijk) door de vele dijkdoorbra-
ken een grillig tracé. De braken aan de binnenkant van de 
dijk vormen samen met de dijk een onlosmakelijke eenheid 

in het landschap. Daarnaast zijn er dorpen die gebouwd 
zijn aan afgedamde kreken van de voormalige Zuiderzee 
(Uitdam, Volendam en Monnickendam). Door de grillige vorm 
en afwisseling tussen graslanden en water is de belevings-
waarde op en rondom de IJsselmeerdijk hoog. Tevens zijn de 
IJsselmeerdijk, buitendijkse voorlanden en braken aangeduid 
als provinciaal monument, een deel daarvan zelfs als werel-
derfgoed. 

3.3.2 Openheid en ruimtebeleving
Het veenpolderlandschap heeft een open karakter, met 
incidenteel een onderbreking in de vorm van een klein lint of 
erf. De beleving van een doorlopende ruimte overheerst. De 
kleine droogmakerijen worden begrensd door lage dijken. Ze 
vallen van buitenaf weinig op en doen mee in de beleving 
van een continue open ruimte in het veengebied. De geom-
etrische droogmakerijen hebben een rand van grillige hoge 
boezemdijken. Het maaiveld van de polder ligt aanzienlijk 
lager dan de dijk. De markante randen vormen een scherpe 
grens tussen de verschillende landschappelijke eenheden. 
De dijken bieden een (recreatieve) route met prachtig uitzicht 
over het lager liggende landschap. 

Zowel in de droogmakerij als in de veenpolders zijn het de 
lange bebouwingslinten, met stolpen en bakens als kerken 
en molens, die de openheid geleden. Vanuit deze lintbe-
bouwing zijn er prachtige doorzichten naar het omringende 
polderlandschap. De forten van De Stelling van Amsterdam 
zorgen voor openheid in het gebied, door de ‘verboden 
kringen’ (de schootsvelden) met een straal van een kilometer 
vanaf het fort. De openheid kan zeer kwetsbaar zijn, omdat 
bijna elke ruimtelijke ingreep zichtbaar is in het vlakke land. 

Navigatieschema Terug naar laatst weergegeven paginaInhoudsopgave



Hoofddocument Gebiedsprogramma Laag Holland
Verkenning 

dinsdag 26 juli 2022 20

3.3.3 Ruimtelijke dragers
Het gebied kent verschillende belangrijke ruimtelijke dragers. 
Dit zijn ruimtelijke structuren welke het landschap enerzijds 
doorkruisen en anderzijds versterken door een visuele ge-
leiding. Belangrijke en veelvoorkomende ruimtelijke dragers 
zijn:
• Randen van omliggende bebouwingszones
• Bebouwingslinten
• Infrastructuur 
• Vaarten
• Dijken
• Polderassen
• Stelling van Amsterdam

Figuur 5: Een impressie van verschillende ruimtelijke dragers
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3.4 In de deelgebieden gebeurt het
Laag Holland is de overkoepelende entiteit van deze regio 
die dient om samen te werken, regie te voeren en kennis 
uit te wisselen. Maar de daadwerkelijke actie wordt ingezet 
op een lager schaalniveau: de deelgebieden. Op basis van 
landschappelijke, natuurlijke en bestuurlijke kenmerken is 
Laag Holland verdeeld in 13 deelgebieden. Het deelgebied 
is het niveau waar de gebiedspartijen samen met elkaar aan 
de slag moeten gaan. Dit is niets nieuws, het zijn logische 
deelregio’s met reeds een lang verleden. In de meeste deel-
gebieden zijn de gebiedspartijen al gestart. De 13 deelgebie-
den zijn:

1. Schermer
2. Polder Mijzen
3. Eilandspolder
4. Beemster
5. Zeevang
6. Alkmaardermeer en omgeving
7. Assendelft en omgeving
8. Westzaan en omgeving
9. Wormerveld, Jisperveld & Kalverpolder
10. Wijde Wormer
11. Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld en Twiske
12. Purmer
13. Waterland en Marken 

Figuur 6: Deelgebiedenkaart
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4 Methodiek
De situatie in Laag Holland vraagt om een unieke aanpak. 
Een aanpak waarbij de kracht en macht aan de deelgebie-
den gegeven wordt. Van bovenaf komen enkel de kaders 
waarlangs de resultaten van het gebiedsproces gemonitord 
worden. De inhoudelijke kaders voor deze methode worden 
in dit hoofdstuk uitgebreid toegelicht. Deze methodiek dient 
als basis waaraan de komende jaren geschaafd en aange-
past moet worden tot een volwaardig gebiedsprogramma wat 
helemaal past bij Laag Holland.

Vanuit de verkenning (zie hoofdstuk 3) zijn een aantal rand-
voorwaarden naar voren gekomen die belangrijk zijn voor 
het Gebiedsprogramma Laag Holland, die eerder al de revue 
hebben gepasseerd. Samenvattend moet het gebiedspro-
gramma voldoen aan:
• voldoende houvast bieden om de doelen van 2030 te 

bereiken;
• een	doorkijk	maken	naar	de	specifieke	maatschappelijke	

doelen	2050	en	deze	te	reflecteren	voor	het	gebied	Laag	
Holland;

• een integraal afwegingskader geven voor de verschillen-
de sectorale doelstellingen;

• voortbouwen op waar iedereen in de gebieden al mee 
bezig is;

• zorgen dat iedereen zijn verantwoordelijkheid voelt én 
neemt;

• vrijheid geven om in het gebied keuzes te maken die bij 
dat	specifieke	gebied	passen,	na	debat	en	dialoog;

• inzicht geven in de voortgang van het programma en 
aan welke knoppen te draaien om deze voortgang posi-
tief te beïnvloeden.

In het ‘Gebiedsmodel Laag Holland’ staat de opdracht 2030 
centraal. De opdracht is de integrale set van doelstellingen. 
We sturen in Laag Holland op de opdracht 2030. Vanuit het 
gebied worden gebiedseigen maatregelen voorgesteld om 
deze opdracht te realiseren. 

Integrale opdracht & monitor
Doelstellingen deelgebieden

Maatregelen

Top down

Kleiner doen
Lokale initiatieven

20302020 2050

Groter denken
Doelgericht

Bottom up

Figuur 7: Groter denken, kleiner doen Figuur geïnspireerd op: De cirkel rond!? Kansen voor kringlooplandbouw in Noord-Holland in beeld.  
 (Provincie Noord-Holland 2021)
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4.1 Bestuurlijke focus
De methode voor Gebiedsprogramma Laag Holland bestaat 
uit drie lagen:

1. Bestuurlijke focus (top-down)
2. Handelen en perspectief
3. Initiatief en projecten (bottom-up)

De bovenste laag is de bestuurlijke focus, met beleidsdocu-
menten als onderbouwing. De doelstellingen komen uit het 
vigerende beleid. Ze zijn niet opnieuw bedacht. Tot op heden 
worden beleidsdocumenten opgesteld om de doelstelling te 
beschrijven waar bijvoorbeeld een bepaald gebied of sector 
voor staat. Maar vaak wordt deze doelstelling ook al ingevuld 
met maatregelen die opgedrongen worden aan het gebied 
of de sector. Dit zet het proces op slot. Elk gebied, bedrijf of 
perceel is anders. Door direct maatregelen te koppelen aan 
een	doelstelling	wordt	gekozen	voor	een	one-size-fits-all	
aanpak voor een grote verscheidenheid in een gebied.

In gebiedsprogramma Laag Holland wordt in de laag 
‘bestuurlijke focus’ de doelstelling van de maatregelen en 
wensen gescheiden. De set integrale set van doelstellingen 
is de opdracht 2030 voor Laag Holland en heeft een directe 
koppeling met gebied overstijgende taakstellende opgave 
(nationaal) en de Parijs akkoorden, Greendeal, etc. Hiermee 
zijn direct de maatschappelijke thema’s inclusief opgenomen 
in het programma van Laag-Holland. Dat is de focus – als 
één gezamenlijke opgave - voor de publieke bestuurders in 
Laag Holland.  

Het besluiten en sturen op wat we met elkaar willen berei-
ken in Laag Holland is de bestuurlijke focus. In hoofdstuk 
9 beschrijft de governance vooronder meer de partijen die 
hiervoor aan de lat staan en wat hun rollen en verantwoorde-
lijkheden zijn. 

Figuur 8: Oriëntatieschema Bestuurlijke focus
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4.2 Handelen en perspectief
In het gebiedsproces gaan de actoren vanuit de gebieden 
met elkaar aan de slag om samen oplossingen te bedenken 
waarmee ze de doelstellingen uit de bestuurlijke focus kun-
nen realiseren. Hier gaan ze in gesprek over hoe de doel-
stellingen voor de deelgebieden te gaan realiseren. Dit kan 
met de maatregelen die in de vigerende beleidsdocumenten 
opgesteld zijn, maar ook nieuwe oplossingen zijn mogelijk. 
De gebiedspartijen kunnen zelf met alternatieven komen of 
deze met kennisinstituten, via pilots en/of via ontwerpend 
onderzoek samen bedenken. 

De integrale opdracht voor Laag Holland is opgedeeld naar 
de 13 deelgebieden. Elk gebied is uniek waardoor de ac-
centen in de opdracht vanzelfsprekend ook verschillen. Het 
ene gebied heeft bijvoorbeeld een grotere opdracht op het 
gebied van natuur, terwijl een ander deelgebied een grotere 
opdracht op het gebied van energie heeft. Het belangrijk-
ste is dat elk gebied weet waar het aan toe is. De opdracht 
daartoe is in het gebiedsmodel helder en S.M.A.R.T. ge-
formuleerd. Met deze opdracht kan het gebied aan de slag 

om	oplossingen	te	bedenken	die	passen	bij	dat	specifieke	
gebied. Hoe, wat en vooral wanneer die tot uitvoering kan 
komen, daarvoor zijn gebiedsprocessen noodzakelijk. Omdat 
de processen vooral een zoektocht zijn, stellen we voor 
om	één	platform	(medium)	te	definiëren	voor	Laag	Holland	
waar inhoudelijke dialoog centraal staat. De transitie slaagt 
het	beste	als	de	effecten	van	de	maatregelen	door	ieder-
een begrepen en bediscussieerd kunnen worden, zichtbaar 
aantonen dat zij bijdragen aan de integrale opdracht Laag 
Holland en dat er inzage is hoe keuzes tot stand gekomen 
zijn. Daarbij ondersteund het platform Laag Holland.

Het platform stimuleert, initieert en reguleert ontwikkelingen 
voor Laag Holland via de 13 deelgebieden. Ofwel via de be-
kende weg van initiatief, instrument en vergunningverlening. 
Ofwel via het gebiedsproces met kennis(instituten), ontwer-
pend onderzoek en/of pilots. De voornaamste instrumenten 
van het platform zijn de opdrachten voor de deelgebieden en 
de monitoring middels een integrale set van indicatoren en 
tijd.    

Daarnaast is een belangrijk onderdeel van het ‘Platform Laag 
Holland’ de communicatie en inzicht. Communicatie binnen 
het gebiedsproces in een deelgebied zelf, maar ook uitwis-
seling tussen de deelgebieden en pilots. Het contact met de 
overheden, investeerders en kennisinstituten wordt ontsloten 
via het platform. De volledige werking van het platform wordt 
in paragraaf 7.3 nader uitgelegd.

De opdracht voor elk deelgebied is een stukje van de puzzel 
voor heel Laag Holland. De optelsom van alle opdrachten in 
de individuele deelgebieden is de opdracht voor Laag Hol-
land als geheel. Deze opdracht staat hierbij centraal. Als een 
deelgebied kiest voor ‘oplossing x’ en een ander deelgebied 
voor ‘oplossing y’ dan is dat prima. En als een deelgebied 
geen oplossing kan realiseren en een ander deelgebied daar 
wel mogelijkheden heeft dan kan uitwisseling van deelop-
dracht prima zijn. Complementariteit zonder verlies van be-
langrijke waarden kan. Samen sterk, maar wel op een manier 
die bij iedereen past. 

Figuur 9: Oriëntatieschema Handelen en perspectief
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4.3 Initiatief en projecten
De onderste laag van Gebiedsprogramma Laag Holland 
vormt de basis. Hier zitten de gebiedspartijen met grondei-
gendom of -gebruik in Laag Holland. Zij moeten het uiteinde-
lijk gaan realiseren en zij zijn de sleutel tot succes. 

De opdracht per deelgebied wordt uitgewerkt in een set met 
indicatoren. Deze indicatoren geven een helder en meetbaar 
inzicht aan welke aspecten gewerkt moet worden om een 
bepaalde doelstelling te behalen. 

Het oplossen van enkel de sectorale doelen is onvoldoen-
de voor een gebiedsgerichte aanpak. In deze laag van de 
methode kan een gebiedsactor via het platform eenvoudig 
zien hoe bijvoorbeeld zijn bedrijf bijdraagt aan het bereiken 
van de totale (integrale) opdracht voor het deelgebied. Ook 
kan een gebiedsactor zoals bijvoorbeeld een ondernemer 
hiermee inzicht krijgen wat hij met potentiele maatregelen op 
zijn bedrijf bij kan dragen. Op basis hiervan kan hij/zij een 
weloverwogen keuze maken. Deze methode met doelstel-
lingen en indicatoren is niet nieuw en wordt in bijvoorbeeld 
de agrarische sector toegepast Er zijn indicatoren opge-
steld voor alle gebiedspartijen. Zo weten ook actoren als 
de terreinbeherende organisaties of het waterschap, welke 
streefwaardes en indicatoren voor hen relevant zijn om de 
opdracht in Laag Holland te behalen. 

Figuur 10: Oriëntatieschema Initiatief en projecten
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5 De opdracht
Wat is het gezamenlijke doel voor Laag Holland? Om dat in 
beeld te brengen, hebben we de vigerende beleidsdocumen-
ten uitvoerig doorgenomen (zie paragraaf 3.1). Hieruit zijn de 
18 belangrijkste doelstellingen voor de lange termijn gede-
stilleerd, de opgave voor Laag Holland in 2050. De doelstel-
lingen voor de korte termijn samen vormen de opdracht voor 
Laag Holland in 2030.

5.1 Opgave Laag Holland 2050
De opgave voor 2050 is de stip op de horizon. Sommige sec-
torale opgaven zijn te groot om binnen een tijdspanne van 
tien jaar te behalen. Het gaat om het zetten van een aantal 
tussenstappen, en het formuleren van concrete opgaven 
om uiteindelijk in 2050 te behalen. De opgave 2050 is niet 
in beton gegoten en kan gaandeweg bijgesteld worden aan 
de hand van nieuwe inzichten, veranderde uitgangsituaties 
en veranderend landgebruik. Alle sectorale opgaven samen 
maken de integrale opgave voor Laag Holland 2050. Op dit 
moment is de opgave 2050:

Figuur 11: Oriëntatieschema De Opgave 2050 Laag Holland 
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5.1.1 Agri en food
• Alle agrarische bedrijven voldoen aan de criteria van 

kringlooplandbouw (Voedselvisie).
• Alle agrarische bedrijven hebben een duurzaam econo-

misch perspectief (Voedselvisie).

5.1.2 Natuur
• N2000 is volledig gerealiseerd in kwaliteit en kwantiteit 

(N2000 beheerplannen).
• Het NNN is volledig gerealiseerd in kwaliteit en kwantiteit 

(Realisatiestrategie NNN).
• Alle gebieden buiten N2000- en NNN en versteende 

oppervlakte zijn natuurinclusief en klimaat adaptief inge-
richt (Omgevingsvisie Noord-Holland).

5.1.3 Water, Bodemdaling en Klimaat
• De emissies van CO2 ten gevolge van bodemdaling is 

100% gereduceerd (Omgevingsvisie NH).
• Het waterbeheer is stabiel (lage hydrodynamiek), o.m. 

om ecologische waarde toe te voegen (Regionaal Water-
programma NH).

• 95% minder CO2-uitstoot in 2050 ten opzichte van 1990 
(klimaatwet).

• De (World Health Organization)-normen voor luchtkwa-
liteit worden behaald voor 2050 (Omgevingsvisie NH/
Schone Lucht Akkoord)

• Waterkeringen voldoen aan de wettelijke normen en 
waar mogelijk worden kansen voor meekoppeling benut 
(Regionaal Waterprogramma NH).
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5.1.4 Landschap en Cultuurhistorie
• Ontwikkelingen dragen bij aan het zichtbaar en her-

kenbaar houden van de landschappelijke karakteristiek 
(Leidraad landschap en cultuurhistorie). 

• Ontwikkelingen dragen bij aan het versterken van (de 
beleving van) openheid (Leidraad landschap en cultuur-
historie). 

• Ontwikkelingen worden helder gepositioneerd ten 
opzichte van ruimtelijke dragers (Leidraad landschap en 
cultuurhistorie). 

5.1.5 Bezoek en Beleving
• Er is voldoende ruimte geboden aan de toenemende en 

veranderende vraag van recreanten en toeristen (Visie 
Recreatie en Toerisme).

• Het toeristisch-recreatief aanbod is versterkt (Visie Re-
creatie en Toerisme).

• Het toeristisch-recreatief aanbod wordt optimaal benut, 
door middel van een goed verbonden en bereikbaar 
netwerk (Visie Recreatie en Toerisme).

• Er is een juiste balans tussen de toenemende recreatie-
ve druk op natuur, landschap en omgeving en de draag-
kracht van deze gebieden (Visie Recreatie en Toerisme).

5.1.6  Energie
• Laag Holland is klimaatneutraal (Omgevingsvisie NH).
• Elektriciteitsproductie 100 % CO2-neutraal (klimaatwet).
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5.2 Opdracht Laag Holland 2030
De opdracht voor 2030 is de concrete horizon voor het voor-
liggende gebiedsprogramma. Deze periode is qua tijd nog te 
overzien, maar tevens lang genoeg om een goede start met 
een complexe gebiedstransitie te kunnen maken. De doel-
stellingen voor 2030 komen uit concreet vigerend beleid. 

5.2.1 Agri en food
In 2030 wordt er gewerkt vanuit een evenwichtige balans 
tussen economische, ecologische, ruimtelijke en sociale 
perspectieven aan de voedselproductie. Een vitale provincie 
draagt bij aan het welzijn, een gezonde en veilige leefom-
geving die goed is voor mens, plant en dier. En is daarmee 
ook goed voor het economisch vestigingsklimaat binnen de 
provincie. Dit evenwicht staat ten dienste van duurzame ont-
wikkeling:	toekomstige	generaties	moeten	ook	profiteren	van	
de gemaakte keuzes.

De provincie Noord-Holland streeft naar een voedselsysteem 
waarbij vanuit het economische perspectief de voedselsector 
een economisch gezond en toekomstbestendig bedrijfsper-
spectief heeft. Vanuit het ecologische perspectief draagt de 
grondgebonden agrarische bedrijfsvoering bij aan ecosys-
teemdiensten, klimaatadaptie, (bodem-) biodiversiteit en 
dierenwelzijn. Vanuit het ruimtelijke perspectief is er voldoen-
de ruimte voor voedselproductie in een toekomstbestendig 
landschap en vanuit het sociaal perspectief de voedselsector 
maatschappelijk	wordt	gewaardeerd	(ook	financieel),	omdat	
zij bijdraagt aan een duurzaam voedselsysteem en gezonde 
inwoners. Dit is een wisselwerking tussen boer en burger en 
stad en platteland, waarbij het gaat om de bewustwording 
van	de	effecten	van	voedselproductie	op	de	omgeving.

De doelstellingen voor opdracht 2030:
• De grondgebonden landbouw is natuur inclusief op 

niveau 2 (Voedselvisie).
• De kringlopen zijn op een zo laag mogelijk niveau geslo-

ten (Voedselvisie).
• 25% van wat geconsumeerd wordt komt uit de regio 

(Voedselvisie).

5.2.2 Natuur
Natuur en biodiversiteit zijn van belang en betekenis voor 
een gezonde leefomgeving. Niet alleen voor de inwoners 
van Noord-Holland maar ook in nationaal en internationaal 
verband. Laag Holland kent open landschappen met veen-
weiden, akkers en weidevogels, welke omringd zijn door 
de zoete wateren. Door deze variatie bevat het gebied een 
enorme	diversiteit	aan	flora	en	fauna	welke	onder	andere	
beschermt worden in bijna 9.000 hectare Natura 2000-gebie-
den, ingebed in bijna 10.900 hectare Natuurnetwerk Neder-
land (NNN).

Echter is deze natuur nog niet volledig ontwikkeld en bestaat 
de doelstelling om met de aanleg van het NNN, de kwetsbaar 
geworden natuur in Nederland te herstellen en ontwikkelen 
en hiermee een ecologisch netwerk te creëren. Een netwerk 
dat bestaat uit gezonde natuurgebieden (kerngebieden), 
ecologische verbindingen tussen deze natuurgebieden en 
Natura 2000-gebieden. Hierbij gaat het niet alleen om de 
kwantiteit (hectares) maar ook om de kwaliteit (biodiversiteit, 
toegankelijkheid).

De doelstellingen voor opdracht 2030:
• N2000 is volledig gerealiseerd in kwaliteit en kwantiteit 

(N2000 beheerplannen).
• Het NNN is volledig gerealiseerd in kwaliteit en kwantiteit 

(Realisatiestrategie NNN).
• Alle gebieden buiten N2000- en NNN en versteende 

oppervlakte zijn natuurinclusief en klimaat adaptief inge-
richt (Omgevingsvisie Noord-Holland).

Figuur 12: Oriëntatieschema Integrale opdracht Laag Holland 2030
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5.2.3 Water, Bodemdaling en Klimaat
De provincie Noord-Holland heeft als doel om klimaatbe-
stendig en water-robuust te worden en daarmee de kwaliteit 
van de fysieke leefomgeving te behouden en waar mogelijk 
te verbeteren. Deze verbetering is grotendeels afhankelijk 
van lokale, maar zeker ook landelijke, en zelfs internationale 
regelgeving en van nieuwe technologie. Daarbij moet in elk 
geval voldaan worden aan de wettelijke normen van onder 
andere de Kader Richtlijn Water (KRW) en Klimaatwet.

De ontwikkelingen en inrichtingen van stad, land en infra-
structuur zullen zoveel mogelijk klimaatbestendig en water-
-robuust zijn waarbij ook voldoende rekening gehouden moet 
worden met wateroverlast, hittestress, verdroging, verzilting 
en de gevolgen van bijvoorbeeld een overstroming. Ook 
wordt ingezet om de bodemdaling in veenweidegebieden af 
te remmen, te stoppen en zo mogelijk te herstellen.

De doelstellingen voor opdracht 2030:
• De CO2 uitstoot wordt met 49% gereduceerd in 2030 ten 

opzichte van 1990 (Klimaatwet).
• De uitstoot van klimaatgassen in veengebieden door 

bodemdaling is in Nederland gereduceerd met 1 Mton 
CO2-eq./jaar  in 2030 t.o.v. de referentieperiode 1990, 
door een vermindering van de bodemdaling. 

• De kwaliteit onze leefomgeving voldoet aan de wettelijke 
normen, en er wordt ruimte gezocht voor verbetering 
(Omgevingsvisie NH).

• Het landelijk gebied is beschermd tegen de gevolgen 
van klimaatverandering (Omgevingsvisie NH).

5.2.4 Landschap en Cultuurhistorie
Noord-Holland biedt een rijke variatie aan landschappen, 
kernen en cultuurhistorische monumenten. Er zijn polders, 
veenweiden en droogmakerijen. De provincie onderscheidt 
zich door zijn openheid, de grote afwisseling en de contrasten 
in het landschap. Elk deel heeft zijn eigen ontstaansgeschie-
denis,	die	vaak	nog	goed	afleesbaar	is	in	het	landschap.	Het	
huidige landschap van Noord-Holland is een erfenis met een 
grote aantrekkingskracht op mensen die in de provincie wonen, 
werken en recreëren. De hoge kwaliteit ervan draagt bij aan het 
economische vestigingsklimaat in de provincie.

Maar het landschap is geen museumstuk. Het is een dynami-
sche leefomgeving die al sinds mensenheugenis verandert en 
dat ook zal blijven doen. De provincie wil dan ook ruimte blijven 
bieden aan nieuwe ontwikkelingen, op een manier die bijdraagt 
aan de waarden en kwaliteiten van het landschap en waarbij de 
ontstaansgeschiedenis herkenbaar blijft.

Inpassing van ruimtelijke ontwikkelingen in het landschap is 
maatwerk. Sommige gebieden hebben unieke of kwetsba-
re cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten, terwijl 
andere tegen een stootje kunnen of waar ruimtelijke dynamiek 
het landschap juist kan versterken. Het is de uitdaging om bij 
nieuwe ontwikkelingen de ruimtelijke kwaliteit ten minste gelijk 
te houden en bij voorkeur te versterken.

De doelstellingen voor opdracht 2030:
• Ontwikkelingen dragen bij aan het zichtbaar en herkenbaar 

houden van de landschappelijke karakteristiek (Leidraad 
landschap en cultuurhistorie). 

• Ontwikkelingen dragen bij aan het versterken van (de bele-
ving van) openheid (Leidraad landschap en cultuurhistorie). 

• Ontwikkelingen worden helder gepositioneerd ten opzichte 
van ruimtelijke dragers (Leidraad landschap en cultuurhis-
torie). 

5.2.5 Bezoek en Beleving
De vrijetijdssector is belangrijk voor de Noord-Hollandse 
economie en werkgelegenheid. De sector draagt bij aan een 
aantrekkelijke leef- en recreëeromgeving, de sociale betrok-
kenheid van de inwoners en bezoekers, het in stand houden 
van voorzieningen en unieke streek- of plaatsgebonden 
gewoonten, ambachten en gebruiken.

De provincie wil de internationale concurrentiepositie van de 
regio verder versterken en de toppositie op het gebied van 
overnachtingen, dagbezoek en watersport binnen Nederland 
behouden. Daarom stimuleert ze groei van de sector, verbe-
tering van de kwaliteit van het aanbod en vergroting van de 
diversiteit. Want een aantrekkelijk toeristisch aanbod helpt 
ook om het vestigingsklimaat te verbeteren en kennisecono-
mie aan te trekken.

De doelstellingen voor opdracht 2030:
• Er is voldoende ruimte geboden aan de toenemende en 

veranderende vraag van recreanten en toeristen (Visie 
Recreatie en Toerisme).

• Het toeristisch-recreatief aanbod is versterkt (Visie Re-
creatie en Toerisme).

• Het toeristisch-recreatief aanbod wordt optimaal benut, 
door middel van een goed verbonden en bereikbaar 
netwerk (Visie Recreatie en Toerisme).

• Er is een juiste balans tussen de toenemende recreatie-
ve druk op natuur, landschap en omgeving en de draag-
kracht van deze gebieden (Visie Recreatie en Toerisme).
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5.2.6 Energie
In het Klimaatakkoord van juni 2019 staat hoe Nederland 
de internationale klimaatafspraken van Parijs vertaalt naar 
beleid en uitvoering. Wat is nodig om de doelstelling van 
49 procent CO2-reductie in 2030 te behalen? Een van de 
afspraken is dat 30 ‘energieregio’s’ in Nederland een Regio-
nale Energiestrategie (RES) opstellen om in 2030 samen 35 
Terawattuur (TWh) aan grootschalige hernieuwbare elektri-
citeit op land op te wekken. Noord-Holland Noord en Noord-
-Holland Zuid zijn twee van deze energieregio’s die beide 
een deel van Laag Holland omvatten en hun programma’s 
zijn kaderstellend.

De doelstellingen voor opdracht 2030:
• 27% van de energie in primair verbruik wordt duurzaam 

opgewekt (Integrale Nationale Energie- en Klimaatplan).

Op de volgende pagina zijn alle opdrachten voor 2030 weer-
gegeven op een abstracte kaart. 
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Bezoek en beleving

Agri & Food

Er is een juiste balans tussen de toenemende recreatieve druk op 
natuur, landschap en omgeving en de draagkracht van deze gebieden

Het toeristisch-recreatief aanbod wordt optimaal benut, door middel 
van een goed verbonden en bereikbaar netwerk

Het toeristisch-recreatief aanbod is versterkt

De uitstoot van klimaatgassen in veengebieden door bodemdaling is 
in Nederland gereduceerd met 1 Mton CO2-eq./jaar  in 2030 t.o.v. de 
referentieperiode 1990, door een vermindering van de bodemdaling. 

De kringlopen zijn op een zo laag mogelijk niveau gesloten

De kwaliteit onze leefomgeving voldoet aan de wettelijke normen, en 
er wordt ruimte gezocht voor verbetering 

Het landelijk gebied is beschermd tegen de gevolgen van 
klimaatverandering

25% van wat we eten komt uit de regio

Er is voldoende ruimte geboden aan de toenemende en 
veranderende vraag van recreanten en toeristen

De CO2 uitstoot wordt met 49% gereduceerd in 2030 ten opzichte 
van 1990 

De grondgebonden landbouw is natuurinclusief (niveau II)

Ontwikkelingen worden helder gepositioneerd ten opzichte van 
ruimtelijke dragers.

N2000 is volledig gerealiseerd in kwaliteit en kwantiteit

Het NNN is volledig gerealiseerd in kwaliteit en kwantiteit

Alle gebieden buiten N2000- en NNN en versteende oppervlakte zijn 
natuurinclusief en klimaat adaptief ingericht 

27% van de energie in primair verbruik wordt duurzaam opgewekt

Ontwikkelingen dragen bij aan het zichtbaar en herkenbaar houden 
van de landschappelijke karakteristiek

Ontwikkelingen dragen bij aan het versterken van (de beleving van) 
openheid.

Water, bodemdaling en klimaat

Natuur

Landschap en cultuurhistorie

Energie
Figuur 13: Overzichtskaart van de opdracht

Navigatieschema Terug naar laatst weergegeven paginaInhoudsopgave



Hoofddocument Gebiedsprogramma Laag Holland
De opdracht

dinsdag 26 juli 2022 36

5.3 Opdrachtprofielen
In een eerste oogopslag lijkt de opdracht Laag Holland 2030 
een mooi streven om mee aan de slag te gaan. Het is de set 
met doelstellingen die samen tot uitvoering moeten komen. 
Op ‘papier’ blijven de doelstellingen abstract en Laag Holland 
in zijn geheel beschouwd, lijkt de frictie tussen de verschil-
lende sectorale doelstellingen beperkt. Zodra de opdracht 
toebedeeld wordt aan de deelgebieden, dan wordt het 
lastiger. Dan blijkt dat het realiseren van alle doelstellingen 
in dezelfde mate in alle deelgebieden een bijna onmogelij-
ke opgave is qua karakteristiek enerzijds, en grondgebruik 
anderzijds. Het ene deelgebied heeft bijvoorbeeld een veel 
groter accent op de landbouw met overwegend agrarische 
gronden in het gebied, een ander op natuur door het grote 
aandeel natura 2000 en nog een ander op recreatie vanwege 
de nabijgelegen stad.  

Om tot realisatie van doelen te komen, dienen uitvoerders en 
grondeigenaren vroegtijdig betrokken te zijn. Enerzijds om 
samen te ontdekken welke ontwikkelingen voor Laag Holland 
succesvol zijn en anderzijds om perspectief te bieden aan 

(individuele).	Elk	deelgebied	heeft	een	opdrachtprofiel,	dat	
overzicht geeft van de mate waarin een doelstelling een plek 
moet	krijgen	binnen	de	opdracht	in	dat	desbetreffende	deel-
gebied. Dit wordt de integrale opdracht per deelgebied. 

Het	opdrachtprofiel	is	een	hulpmiddel	om	inzichtelijk	te	krij-
gen waar de accenten tussen de verschillende doelstellingen 
in	een	specifiek	deelgebied	liggen.	Dit	hulpmiddel	lokt	keuzes	
uit en maakt prioriteiten inzichtelijk. Heeft een deelgebied 
een grote opgave binnen het thema natuur, dan biedt het 
opdrachtprofiel	het	inzicht	dat	op	het	gebied	van	bijvoorbeeld	
landbouw de opgave waarschijnlijk lager is. Hiermee wordt 
van sectorale en abstracte doelstellingen toegewerkt naar 
concrete en integrale doelstellingen.

De	opdrachtprofielen	moeten	gespiegeld	worden	met	de	
bestuurders en vertegenwoordiging in de deelgebieden. Is 
het	opdrachtprofiel	herkenbaar?	En	hoe	verhoudt	de	huidige	
ontwikkeling	van	het	deelgebied	zich	tot	dit	opdrachtprofiel?	
Het	opdrachtprofiel	zegt	niet	direct	iets	over	de	huidige	staat	
van een deelgebied. Een deelgebied met een grote opgave 
op het gebied van energie kan mogelijk in de huidige situatie 
al veel duurzame energie opwekken zodat deze doelstelling 
direct deels behaald wordt. Om dit inzichtelijk te maken, moet 
de huidige situatie door de tijd gemonitord worden en afgezet 
worden tegen de doelstellingen.

Figuur 14: Oriëntatieschema Opdrachtprofielen

Figuur 15: Indicatief voorbeeld van het opdrachtprofiel
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5.4 Wensen en maatregelen
In de laag van bestuurlijke focus wordt de doelstelling uit 
bestaand beleid gescheiden van maatregelen en wensen. Zo 
kan de discussie over WAT we willen bereiken en HOE we 
het willen bereiken zuiver gevoerd worden. De maatregelen 
en wensen uit het vigerende beleid worden uiteraard niet 
overboord gegooid. De wensen en maatregelen dienen als 
inspiratie voor de dialoog in de gebiedsprocessen om mee 
aan de slag te gaan. Maar het zijn niet langer verplichtingen. 
Misschien zijn dit al goede maatregelen die bij het gebied 
passen. Maar misschien ook niet. Dan kan in het gebieds-
proces het gesprek gevoerd worden om samen tot goede 
alternatieven te komen.

Figuur 16: Oriëntatieschema Wensen en maatregelen
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5.5 Grondeigendom en gebruik 
Zoals vanuit de bovenste bestuurlijke laag de bestuurders 
met doelstellingen en opdrachten input leveren voor het plat-
form, zo leveren de grondeigenaren en –gebruikers vanuit de 
onderste laag (projecten en initiatieven) hun bijdrage aan het 
platform. Zij doen mee vanuit het eigendom of gebruik van 
gronden in Laag Holland en zijn vanuit die positie de beslis-
sers wat er op die gronden de meest passende maatregelen 
zijn om de doelstellingen vanuit de bestuurders te kunnen 
behalen.

Figuur 17: Oriëntatieschema grondeigendom en gebruik
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6 Gebiedsmodel 
Laag Holland

Hoe krijgen we komende jaren inzicht in het realiseren van de 
opdracht Laag Holland? Aan welke knoppen kunnen we draai-
en om bij te sturen? In welke mate draagt een plan of ontwerp 
voor een deelgebied bij aan de integrale opdracht voor heel 
Laag Holland? Om antwoord te krijgen op dergelijke vragen 
is het ‘Gebiedsmodel Laag Holland’ ingericht. De werking van 
het gebiedsmodel is gebaseerd op een multicriteria bena-
dering. In de landbouw wordt steeds meer op deze manier 
gewerkt in de transitie naar een duurzame kringlooplandbouw. 
In het gebiedsmodel Laag Holland doen ook alle andere 
gebiedspartijen mee. Er wordt niet gestuurd op maatregelen, 
maar op kritische prestatie, met behulp van indicatoren (kpi’s). 
Het gebiedsmodel Laag Holland geldt voor alle gebiedspar-
tijen en geeft inzicht in de resultante van vele maatregelen. 
Dus integraal en gekoppeld aan een deelgebied zodat keuzes 
helder zijn. Iedereen draagt zijn steentje bij, iedereen op zijn 
eigen manier.

Het gebiedsmodel vormt daarmee het integrale afwegings-
kader tussen beleid en initiatief en is de basis voor gebieds-
dialoog. Het gebiedsmodel is een hulpmiddel om te sturen op 
resultaat en niet op maatregelen. Het dient om de gebiedspar-
tijen te stimuleren met elkaar in gesprek te gaan en zelf met 
gedeelde oplossingen te komen die bij een bepaald gebied 
passen. In het proces kan het gebiedsmodel ingezet wor-
den als planningstool om inzichtelijk te maken in welke mate 
geplande ontwikkelingen in een gebied bijdragen aan het reali-
seren van de doelstellingen voor het deelgebied en voor Laag 
Holland als geheel. Daarnaast kan het model ingezet worden 
als monitoringstool om inzichtelijk te maken of voldoende 
voortgang geboekt wordt. 

Het blijft wel een hulpmiddel. Het gebiedsmodel is geen 
wiskundige formule van de absolute waarheid, het is een 
afwegingsmodel op basis van multicriteria. Het model helpt, 
maar het gebruiken van gezond verstand, naar elkaar luisteren 
en open staan voor elkaars argumenten blijft de basis en dus 
belangrijk.

6.1 Het gebiedsmodel vullen
De eerste stap naar een werkend gebiedsmodel is het vullen 
van het gebiedsmodel. Binnen het voorliggende rapport is een 
eerste aanzet gedaan voor het gebiedsmodel met de formu-
lering van doelstellingen, sub-doelstellingen en indicatoren, 
meeteenheden, streefwaarden. Het heeft ook de mogelijkheid 
om	weging	te	geven	aan	specifieke	doelstellingen.	Het	is	nu	
zaak	dit	verder	te	vullen	en	gebiedsspecifiek	te	maken	en	
waar nodig bij te stellen in de tijd: Zijn de doelstellingen en 
indicatoren juist geformuleerd en volledig? 

6.2 Gebiedsopdrachten formuleren
Vanuit het gebiedsmodel moeten de opdrachten voor de 13 
deelgebieden geformuleerd worden in samenhang met elkaar. 
Hiervoor zijn twee zaken van belang: de streefwaarden van 
indicatoren en de wegingen van doelstellingen en indicatoren. 
Hiermee kunnen accenten en prioriteiten aangegeven worden. 
Deze onderdelen zeggen iets over de omvang van de doelstel-
ling en het belang ervan. Een goed geformuleerde doelstelling 
zal er door middel van het gebiedsmodel voor zorgen dat in 
het gebied de meeste energie gezet wordt op de onderdelen 
die bijvoorbeeld vanuit de bestuurlijke focus aangegeven zijn 
als de belangrijkste voor Laag Holland.

6.3 Streefwaarden
Elke indicator heeft een streefwaarde. Een streefwaarde is de 
hoogte van de eenheid van de indicator waarbij de doelstelling 
voor Laag Holland volledig gerealiseerd is. Voor een aantal 
indicatoren zijn reeds streefwaarden voorgesteld, voor overige 

indicatoren is het nog zaak dit te doen. De streefwaarden zijn 
enkel noodzakelijk bij de indicatoren die aan de hand van een 
kwantitatieve eenheid berekend worden. Bij de indicatoren 
waar een kwalitatief oordeel gevraagd wordt, is de streefwaar-
de ‘score 5’. Op dat moment is namelijk die indicator op het 
gewenste niveau. 

Dat er in dit model gekozen is voor vergelijk/afweging van in-
dicatoren die zowel kwantitatief als kwalitatief zijn komt omdat 
niet alle opgaven te vatten zijn in harde getallen en streefwaar-
den. Het gaat in het gebiedsmodel om de mogelijkheid om 
‘appels met peren” met elkaar in verband te brengen. Scoren 
van indicatoren kan dan ook kwalitatief en kwantitatief.

6.4 Wegingen
Een streefwaarde kan iets zeggen over de omvang van een 
indicator, maar het zegt niet altijd iets over het belang van een 
indicator of een doelstelling. Om dit belang goed weer te ge-
ven, kunnen wegingen aangegeven worden op twee niveaus:

• Op het niveau van elk deelgebied kan elke doelstelling 
een weging krijgen (1=weinig belangrijk tot 5=zeer be-
langrijk) ten opzichte van de andere doelstellingen binnen 
datzelfde deelgebied.

• Op het niveau van de doelstellingen kan elke indica-
tor een weging krijgen (1=weinig belangrijk tot 5=zeer 
belangrijk) ten opzichte van de andere indicatoren binnen 
dezelfde doelstelling van hetzelfde deelgebied.

In eerste instantie is een voorstel voor de weging van alle 
doelstellingen ingevuld en hebben de indicatoren een weging 
1 meegekregen. 

Met alle streefwaarden en wegingen ingevuld en vastgesteld, 
worden	de	specifieke	opdrachten	per	deelgebied	inzichtelijk.
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Op deze pagina is de eerste aanzet van de wegingen per 
doelstelling voor alle deelgebeiden in een overzicht weerge-
ven.	Door	de	opdrachtprofielen	naast	elkaar	weer	te	geven	
wordt het inzichtlijk op welke doelstellingen de focus ligt in de 
verschillende deelgebieden. 

Figuur 18: Voorstel opdrachtprofielen per deelgebied. Zie voor alle details Deel D - Gebiedskaternen
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6.5 Scoringswijze 
Dit is de beschrijving van de wijze waarop de meet eenheid 
van een indicator omgezet kan worden naar een score 1 t/m 
5. Ten behoeve van eenduidige resultaten. 

6.6 Indicatoren
De set van indicatoren zijn de aspecten waarnaar geke-
ken moet worden om te kunnen bepalen of een bepaalde 
doelstelling behaald is. Met de indicatoren is zoveel mogelijk 
aangesloten bij de wijze waarop op dit moment in het des-
betreffende	thema	gewerkt	wordt.	In	totaal	kent	de	huidige	
versie van het gebiedsmodel 93 indicatoren. 
• 72 indicatoren op basis van vigerend beleid;
• 18 indicatoren op basis van kpi set duurzame kringloop-

landbouw;
• 3 indicatoren op basis van expert judgement.

6.6.1 Indicatoren Agri en food
De indicatoren voor agri en food in het Gebiedsmodel 
Laag Holland zijn afgeleid van indicatoren waarmee in de 
landbouwsector al gewerkt wordt aan de transitie naar een 
duurzame kringlooplandbouw. Deze set met kpi’s (kritische 
prestatie indicatoren) is aangepast om aan te sluiten bij de 
formulering van de indicatoren in de andere thema’s, maar 
herleidbaar als belangrijkste indicatoren voor kringloopland-
bouw. 

Specifiek	op	het	thema	agri	en	food	is	nog	een	aanvulling	
gedaan op basis van de Voedselvisie van de provincie 
Noord-Holland. Het gaat daarbij om de gehele keten, niet 
alleen landbouwpraktijk. Voor elke doelstelling zijn in de 
voedselvisie één of meerdere meetbare resultaten geformu-
leerd als indicator. Dit heeft echter twee aandachtspunten: de 
indicator op het gebied van natuurinclusieve landbouw uit de 
voedselvisie wordt ook afgedekt met de set van indicatoren 
gebaseerd op de bestaande kpi set kringlooplandbouw, alleen 

is	deze	specifieker.	Daarnaast	zullen	de	meetbare	resulta-
ten	gedefinieerd	in	de	voedselvisie	voor	de	doelstelling	dat	
25% van wat men eet uit de eigen regio komt, volgens een 
eerste scan, niet kunnen voldoen aan het realiseren van deze 
doelstelling. Daarom is de set indicatoren op deze doelstelling 
aangevuld ten opzichte van de in de voedselvisie opgenomen 
resultaten.

6.6.2 Indicatoren Natuur
De indicatoren binnen het thema Natuur zijn verkregen uit 
de bestaande beleidsdocumenten die betrekking hebben op 
Natura 2000-gebieden, het Natuurnetwerk Nederland en de 
gestelde stikstofdoelstellingen. De eenheid waarin gemeten 
wordt verschilt soms per indicator gezien de verscheidenheid 
aan habitattype en doelen in de deelgebieden. 

6.6.3 Indicatoren Water, bodemdaling en klimaat
Voor het thema Water, bodemdaling en klimaat geldt hetzelfde 
als voor het thema Natuur. De indicatoren zijn verkregen uit 
vigerende beleidsdocumenten, de bestaande kpi-set kring-
looplandbouw en indien er geen indicatoren of meeteenheden 
bij de doelen gevonden zijn, zijn de indicatoren hierbij door 
ons gekozen om te meten of een ontwikkeling bijdraagt aan 
het doel. De bron van elke indicator is opgenomen in een 
kolom in het gebiedsmodel.

6.6.4 Indicatoren Landschap en cultuurhistorie
De waarde van landschap en cultuurhistorie is minder 
makkelijk met objectieve indicatoren te meten. Zoals in het 
gebiedskarakter reeds is beschreven, bestaat Laag Holland 
uit een zeer divers gebied met harde overgangen tussen de 
verschillende gebieden. De landschappelijke waarde van 
een droogmakerij zoals de Beemster is heel anders dan die 
van het veenweidelandschap in Waterland, maar toch zijn ze 
allebei zeer waardevol. Daarom worden landschap en cultuur-
historie niet in het model opgenomen met objectieve indicato-

ren, maar met een kwalitatieve beoordeling gebaseerd op de 
beleidsmatige vastgelegde kernkarakteristieken.

Voor de indicatoren landschap en cultuurhistorie wordt aange-
sloten bij de kernkarakteristieken zoals deze beschreven zijn 
in Bijzonder Provinciaal Landschap en de Leidraad Land-
schap en Cultuurhistorie. Het bijzonder provinciaal landschap 
is het meest recent, maar beslaat maar een deel van Laag 
Holland. De Leidraad is ouder, maar is wel gebiedsdekkend. 
Grotendeels zijn de beschreven kernkarakteristieken over de 
twee beleidsstukken gelijk.

In Noord-Holland zijn 32 gebieden aangewezen als ‘Bijzonder 
Provinciaal Landschap’. Dit zijn landschappen waarop we 
extra zuinig zijn vanwege hun bijzondere eigenschappen en 
waarde voor mens en dier. 12 van de 32 bijzonder provinciale 
landschappen zijn in Laag Holland gelegen.

De Leidraad landschap en cultuurhistorie geeft gebiedsgerich-
te én ontwikkelingsgerichte beschrijvingen en biedt zo toepas-
bare informatie over de manier waarop ruimtelijke ontwikkelin-
gen kunnen bijdragen aan de kwaliteit van de leefomgeving.

Omdat de Leidraad gebiedsdekkend is voor Laag Holland 
wordt met de indicatoren in eerste instantie aansluiting met de 
Leidraad gezocht. In de Leidraad zijn 20 gebieden, zoge-
naamde ensembles genoemd. Vijf van deze ensembles zijn in 
Laag Holland gelegen. Elk ensemble kent ‘doelstellingen en 
ontwikkelprincipes’. Deze doelstellingen en principes zijn over 
deze vijf deelgebieden samengevat en dienen als basis voor 
de indicatoren. Bij de waardering van een bepaalde indicator 
kan daardoor in de leidraad bekeken worden hoe deze doel-
stellingen of ontwikkelprincipes precies van toepassing zijn op 
dit	specifieke	deelgebied.	Hiermee	wordt	de	systematiek	over	
de deelgebieden gelijk, maar met een beoordeling aan de 
hand	van	de	gebiedsspecifieke	kernkarakteristieken.
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6.6.5 Indicatoren Bezoek en beleving
Voor het thema ‘bezoek en beleving’ geldt deels dezelfde 
overweging als voor het thema ‘landschap en cultuurhistorie. 
Sommige doelstellingen zijn niet makkelijk in objectief meet-
bare indicatoren te vatten. Daarom wordt in dit thema deels 
een vergelijkbare methodiek toegepast als op het thema 
landschap en cultuurhistorie. De indicatoren sluiten aan bij 
de provinciale ‘visie toerisme en recreatie.

In de visie recreatie en toerisme is de belangrijkste doel-
stelling:	in	2030	profiteert	heel	Noord-Holland	van	recreatie	
en toerisme. De provincie formuleert vier opgaven voor het 
bereiken van deze ambitie, die onderling nauw met elkaar 
verweven zijn. De aspecten die in deze visie benoemd wor-
den bij de bijbehorende doelstellingen zijn de basis voor de 
indicatoren in het voorliggende model.

6.6.6 Indicatoren Energie
Voor het realiseren van de doelstelling op het gebied van 
duurzame energie is reeds een traject gestart: de regio-
nale energie strategie, ofwel de RES. Deze strategieën 
van Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid zijn de 
opbrengst van een intensief proces met veel deelnemers. 
Gemeenten, provincie, waterschap, bedrijven, inwoners, 
energiecoöperaties, natuurorganisaties en vele anderen heb-
ben samen nagedacht over waar in de regio ruimte is voor 
zon- en windenergie. In de RES is nagedacht over waar een 
bepaalde hoeveelheid duurzame energie het beste ingevuld 
kan worden. Dit is vastgelegd in zoekgebieden. De opgave 
voor elk zoekgebied is de basis voor de indicatoren in het 
model.

Hiernaast is stapsgewijs weergegeven hoe het gebiedsmodel 
werkt. Op de volgende pagina is het gebiedsmodel op sche-
matische wijze weergegeven. 

1. Stel de doelstellingen, indicatoren en 
eenheden vast voor heel Laag Holland (het 
gebiedsmodel bevat de contouren hiervoor al).

2. Stel de streefwaardes per indicator vast voor 
elk van de 13 deelgebieden (het gebiedsmodel 
bevat voor een aantal indicatoren al een voorstel 
voor streefwaardes).

3. Geef wegingen aan de doelstellingen per 
deelgebied en stel deze vast (hoe belangrijk is 
een doelstelling in een deelgebied te opzichte 
van de andere doelstellingen in hetzelfde deel-
gebied).

4. Geef wegingen aan de indicatoren per deel-
gebied en stel deze vast (hoe belangrijk is een 
indicator ten opzichte van de andere indicatoren 
binnen de dezelfde doelstelling en hetzelfde 
deelgebied).

5. Geef scores aan alle indicatoren binnen 
minimaal 1 deelgebied (aan de hand van een 
project, plan, idee of werkelijke situatie).

6. Lees de waardering per doelstelling af in de 
monitor per deelgebied of voor heel Laag Hol-
land. Het streven is om in 2030 overal waarde-
ring A++ te behalen.

Stappenplan gebiedsmodel
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6.7 Resultaat gebiedsmodel
Wanneer het gebiedsmodel gevuld wordt met scores en 
wegingen is het resultaat een set met scores. Deze scores 
kunnen gezien worden als waardering (H=laag tot A++=per-
fect). Via het dashboard is te zien welke score op een 
doelstelling in een bepaald deelgebied behaald is. Daarnaast 
zijn de verschillende doelstellingen binnen een deelgebied te 
vergelijken (op welke doelstellingen gaat het goed en waar 
moet nog iets gebeuren) en zijn de deelgebieden onderling te 
vergelijken. Ook geeft het dashboard een overzicht voor heel 
Laag Holland, berekend aan de hand van de scores voor de 
individuele deelgebieden.

In de huidige versie van het gebiedsmodel zijn de doelstellin-
gen die geformuleerd zijn voor Laag Holland in 2030 opge-
nomen. Dit betekent dat de scores in het dashboard de waar-
deringen voor de bijdrage aan deze doelstellingen laat zien. 
Het doel is om op alle doelstellingen in alle deelgebieden een 
waarderin A++ te scoren. Alleen dan zijn alle doelstellingen 
voor 100% gerealiseerd. 

Figuur 19: Indicatief voorbeeld van de monitor van het DEEL C - gebiedsmodel Laag Holland
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Figuur 20: Een greep uit de doelstellingen en hoe deze zijn opgenomen in DEEL C - gebiedsmodel Laag Holland
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7 Toolbox
In het vorige hoofdstuk is vooral ingegaan op de inhoud en 
zijn onder meer de doelstellingen voor Laag Holland gefor-
muleerd. Maar welke instrumenten hebben we in handen om 
deze opdracht te realiseren? En wie moeten het gaan doen? 
Daar gaat het hoofdstuk ‘waarde verdelen’ nader op in. Dit 
begint met een aanvullend instrumentarium. In de gereed-
schapskist van het gebiedsprogramma zitten, behoudens de 
reguliere bestaande instrumenten een vijftal andere instru-
menten:

• Gebiedsmodel Laag Holland
• Gebiedsproces
• Platform Laag Holland
• Afsprakenlijst
• Ontwikkel- en Beheermaatschappij

7.1 Gebiedsmodel Laag Holland
Zodra het gebiedsmodel gevuld is met alle streefwaarden 
en de gebiedsopdrachten geformuleerd zijn, is het model 
klaar voor gebruik. Voorgesteld wordt om het model breed 
toegankelijk te maken, namelijk via het op te richten plat-
form. Geef alle gebiedspartijen en andere geïnteresseerden 
inzicht in het model en toegang tot het invullen ervan. Zo 
kunnen experts, maar ook direct betrokkenen het gebruiken 
om plannen door te rekenen en de voortgang te monitoren, 
kunnen deelnemers aan de gebiedsprocessen inzicht krijgen 
in de prioriteiten en snel verschillende oplossingsvarianten 
inzichtelijk krijgen via doorrekening en visualisatie daarvan.

Het invullen van het model gaat aan de hand van scores 
1 t/m 5. Hierin is geen goed of fout antwoord; het is een 
beschrijving van de huidige situatie. Veel scores zijn kwali-
tatief en vaak ook intuïtief. Iedereen moet het model kunnen 
gebruiken.	Voor	de	meer	definitieve	doorrekeningen	van	

projecten, bijvoorbeeld voorafgaand aan de stap naar een af-
sprakenlijst (zie paragraaf 7.4) zal een expertteam het model 
in vullen op de zes thema’s en met kennis van het gebied. 
De kracht van het gebiedsmodel is dat velen kunnen invullen 
en uitkomsten samengevoegd kunnen worden en naarmate 
die aantallen groter zijn die gemiddelde uitkomsten veelzeg-
gender zijn.

7.1.1 Een dynamisch model  
Het model is geen statisch geheel. Het kan bijvoorbeeld zijn 
dat gaandeweg het proces blijkt dat indicatoren aangepast, 
toegevoegd, of verwijderd moeten worden. Denk bijvoorbeeld 
bij het thema energie aan nieuwe energiebronnen zoals 
waterstof die mogelijk in de toekomst een plek in het ge-
biedsmodel moeten krijgen. Ook kan het zijn dat streefwaar-
des verschuiven, of de doelstellingen wijzigen. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan een verschuiving naar ‘nieuwe landschap-
pen’. Het model is dynamisch in tijd en ruimte. Daarom moet 
periodiek een herijking van het gebiedsmodel plaatsvinden, 
bijvoorbeeld jaarlijks of tweejaarlijks, immers beleid, en doel-
stellingen wijzigen in de tijd. 
Door de integrale - en centrale aanpak (platform) wordt via 
het gebiedsproces de (nieuwe) inpassingen voorgesteld. 
Zodra de maatregelen zichtbaar en herleidbaar bij kunnen 
dragen aan de opdracht in de deelgebieden en de opdracht 
2030/50 voor Laag Holland, dan zou het instrumentarium van 
de overheden daarin volgend dienen te zijn.    
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7.2 Gebiedsproces 
De reden voor het starten van gebiedsprocessen is dat er 
meerdere opgaven liggen waar lokale partijen en/of de over-
heid mee aan de slag moeten. Uitgangspunt is samen regie 
nemen op de ontwikkeling van het gebied en daarmee de 
eigen toekomst inkleuren. Het gebiedsproces moet (bij grote 
voorkeur) verbeteringen teweegbrengen voor alle aspecten, 
zowel de voor de representanten van “zachte” waarden als 
natuur, cultuur, landschap en beleving als de economische 
partijen (landbouw, voedsel en ander bedrijfsleven), als voor 
de burger. Voorwaarde voor deelname aan het gebiedspro-
ces zijn een constructieve houding, een mindset waarbij het 
gezamenlijke belang voorop staat en de wil om naar elkaar 
te luisteren. Dialoog voeren is immers een zeer belangrijk 
vehikel, om van luisteren, begrip tot aanpassen, nieuwe 
oplossingen en verandering te komen.
In sommige gebieden lopen al gebiedsprocessen en in an-
dere gebieden moet dit nog opgestart worden. Een gebieds-
proces, zeker met ondersteuning van het gebiedsmodel Laag 
Holland en daarmee verbonden governance model, vraagt 
een nieuwe manier van werken voor velen. Daarom een 
aantal	aandachtspunten	specifiek	voor	de	gebiedsprocessen	
in Laag Holland:

Praat mét elkaar; niet over elkaar 
Onderzoek, accepteer en benoem de verschillen en overeen-
komsten tussen de gebiedspartijen die samenwerken. Het is 
belangrijk om deze verschillen samen in beeld te brengen en 
respectvol te bespreken als basis voor nieuwe oplossingen. 

Beslissingen en tijdpad
Een agrariër neemt veel beslissingen in kleine kring, bijvoor-
beeld samen met zijn gezin. De verantwoordelijkheid van een 
keuze ligt bij de ondernemer/agrariër en hij moet de gevolgen 
zelf dragen. De overheid neemt beslissingen na een amb-
telijk en bestuurlijk proces waarbij de overheid streeft naar 
een zo groot mogelijke overeenstemming tussen partijen. 
Overheidsbeslissingen hebben gevolgen voor de overheid 
zelf en ook voor burgers en ondernemers. Daarbij horen nu 
eenmaal termijnen en te doorlopen processtappen waardoor 
overheden niet altijd zo snel beslissen als bijvoorbeeld een 
ondernemer. Het is belangrijk om transparante planningen te 
hebben, samen op te stellen, om geen verkeerde verwachtin-
gen te wekken.

Kennisbronnen en kennissen waarop gebiedspartijen 
hun mening baseren
Overheden halen veel kennis uit onderzoeken van bijvoor-
beeld CBS, PBL, universiteiten, en adviesbureaus. Agrari-
sche ondernemers halen kennis uit vakbladen, agrarische 
opleidingen en gesprekken met collega’s. Dit kan betekenen 
dat er verschillen tussen deze systemen ontstaan.

Het verleden zit altijd aan tafel in gebiedsprocessen
Ondernemers en TBO’s kunnen, omdat ze zelf al jaren op 
een plek wonen, teruggrijpen op een breed scala aan positie-
ve en negatieve ervaringen met de overheid uit het verleden. 
Overheden hebben in de regel een minder sterk collectief ge-
heugen dan het gebied en het is voor de onderlinge relaties 
goed om in kaart te brengen welke zaken uit het verleden 
nog spelen – en of ze nog relevant zijn voor het gebieds-
proces dat nu (gaat) lopen. Alleen door het bespreekbaar te 
maken, kan naar adequate oplossingen gezocht worden.

Organiseer per deelgebied projectleider (duoschap) 
en communiceer over het gebiedsproces
Benoem in elk deelgebied een duoschap projectleider, een 
ambtelijk (waterschap, gemeente en provincie) en een met 
praktijkkennis, die onafhankelijk denkt eventueel aangevuld 
met vertegenwoordigers van belangenorganisaties. In deze 
fase wordt het gebiedsproces vormgegeven en opgestart.

Maak een stakeholderanalyse, krachtenveld analyse 
en communicatiestrategie
Maak een goede stakeholderanalyse van belanghebbenden 
bij het gebied en ontwerp een communicatiestrategie om 
deze partijen te betrekken en op de hoogte te houden. Hou 
deze actueel door groslijst van mogelijke stakeholders regel-
matig te bespreken tijdens overleggen.

Organiseer de gebiedspartners
Organiseer de gebiedspartijen door waar mogelijk gebruik te 
maken van bestaande samenwerkingsverbanden en organi-
satiestructuren. Afhankelijk van het aantal stakeholders dat 
wil deelnemen kan gekozen worden naar gelang de rol in het 
proces een indeling te maken van de stakeholders op basis 
van betrokkenheid.

Ontdek samen de noodzaak van maatregelen
Geef in het gebiedsproces doorlopend duidelijkheid over de 
status van waar aan gewerkt wordt. Het gebiedsmodel kan 
helpen in het inzichtelijk maken van de nut en de noodzaak 
van een maatregel in het licht van de opdracht waar Laag 
Holland voor staat.
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Balans tussen zichtbare resultaten en werken aan 
lange termijn
Een goede balans tussen zichtbare successen en de lange 
termijn is cruciaal. Hierbij is het noodzakelijk budget te heb-
ben om kleinschalige ideeën al eens uit te proberen. Samen 
een succes vieren geeft vertrouwen en ook het signaal – er 
gaat echt iets gebeuren. Daarbij is het wel belangrijk dat 
maatregelen passen in de lange-termijn ontwikkeling van 
het gebied en later geen andere wenselijke ontwikkelingen 
belemmeren. Het gebiedsmodel is daarbij de monitor voor de 
actoren.

Lerend evalueren
Het is essentieel om samen regelmatig het proces te evalue-
ren en waar nodig te herijken. 

Afsluiten van het gebiedsproces
Het is belangrijk om een proces ook duidelijk af te sluiten 
zodat voor iedereen duidelijk is wat er is bereikt, wat niet is 
gelukt en waarom niet, en als dat van toepassing is, wie het 
stokje overneemt.
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7.3 Platform
Het platform is een gremium waarbij de inhoudelijke dialoog 
centraal staat voor de te realiseren doelstellingen en uit 
te voeren maatregelen van Laag Holland in 2030 met een 
doorkijk naar 2050. 

De noodzaak voor het platform bestaat uit de brede consta-
tering dat “niet alles overal kan”. Er moeten keuzes gemaakt 
worden die direct grote (sociaal) maatschappelijke, econo-
mische, ecologische en cultuurhistorische gevolgen kunnen 
hebben. 
  
Welke keuzes er zijn en wat zij (kunnen) bijdragen aan de 
opdracht voor Laag Holland op korte -en lange termijn, is niet 
op voorhand te formuleren. Het platform stimuleert, initieert 
en reguleert ontwikkelingen voor Laag Holland via de 13 
deelgebieden.

Via het platform kunnen partijen maatregelen voor private ini-
tiatieven inbrengen. Via het platform wordt gecommuniceerd 
over verschillende keuzes van maatregelen en bijbehorend 
instrumentarium	inclusief	het	effect	wat	zij	te	weeg	brengt.	

Het platform als openbaar, centraal podium biedt een hande-
lingsperspectief op het niveau van een deelgebied in Laag 
Holland (13 stuks) waarbinnen via een gebiedsproces maat-
regelen verkend, geformuleerd en geëvalueerd worden door 
betrokken partijen en ondersteund door kennis, ontwerpend 
onderzoek en uit te voeren pilots. Het platform is gevuld met 
5 partijen: 1: programmamanager (voorzitter), 2: een kern-
team voor kennis en expertise voor alle deelgebieden, 3: een 
duoschap van projectleider per deelgebied die uitvoerend 
zijn, 4: private grondeigenaren en –gebruikers en 5: publieke 
grondeigenaren en –gebruikers.

Het platform faciliteert de keuzes en de (haalbare) oplossin-
gen tot begrip en vertrouwen aanwezig is voor de uitvoering 
van het integraal gebiedsprogramma Laag Holland. Het 
platform behartigt op het niveau van Laag Holland zowel de 
belangen van de deelgebieden, de thema’s als de doelstel-
lingen. De partijen/actoren moeten zich geroepen voelen om 
deel te nemen op het platform. 

Figuur 21: Indicatief voorbeeld van het digitale platform Laag Holland
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Kernwoorden die het nut en de noodzaak van het platform 
typeren: 
• handelt generiek voor alle deelgebieden initieert en 

stimuleert
• jaagt de (inhoudelijke) dialoog aan 
• faciliteert opdrachten en maatregelen
• stuurt de branding van een gebied 
• faciliteert het kernteam 
• communicatie is een onderlegger
• behartigt integraliteit
• integreert doelstellingen in  deelgebieden tot één geheel. 
• maakt cross-overs
• springt tussen schalen
• dient externe belangen 
• communiceren van successen, kennis en voortgang 

7.4 Afsprakenlijst
In het gebiedsproces komen de bestuurlijke focus en de 
gebiedspartijen met grondeigendom en –gebruik samen. 
De sturingsopgave versmelt met de inrichtingsopgave. Een 
belangrijk instrument om de afspraken uit het gebiedsproces 
vast te leggen is het afsprakenlijst. Een afsprakenlijst is een 
instrument dat kan dienen als eenduidig afsprakenkader voor 
zowel	nieuwe	(gebiedsspecifieke)	inrichtings-	en	beheer-
maatregelen, als de nieuwe spelregels van de (gebiedsspe-
cifieke)	samenwerking	tussen	de	verschillende	betrokken	
overheden en private partijen. De afsprakenlijst is gebaseerd 
op medeverantwoordelijkheid waarbij gebiedspartijen met el-
kaar de gewenste situatie en afspraken over ieders bijdrage 
aan het bereiken van deze situatie vastleggen.

Het instrument afsprakenlijst heeft pas meerwaarde als 
twee belangrijke voorwaarden onderdeel uitmaken van de 
lijst: ruimte in de regels en vertrouwen. De afsprakenlijst 
moet verder gaan dan het vastleggen van wat toch al kan of 
moet. Onderhandeling op basis van vertrouwen is van groot 

belang. Vertrouwen vanuit de bestuurlijke focus dat met de 
voorgestelde maatregelen de doelstellingen in een bepaald 
gebied gerealiseerd worden en ook vertrouwen bij de ge-
biedspartijen dat zij kunnen investeren om een maatregel uit 
te voeren en dan een jaar later niet met een nieuwe opgave 
geconfronteerd gaan worden. Er moet consensus zijn dat 
een afsprakenlijst leidend is. Omdat per deelgebied en voor 
Laag Holland steeds integraal gemonitord wordt, krijgen be-
stuurders en gebiedsactoren duidelijkheid welke impact een 
afsprakenlijst heeft op de opdracht voor 2030 en daarmee 
beter grip wie, wat, waar en wanneer kan gaan ontwikkelen. 
Met dit overzicht ontstaat rust bij bestuurders, bij initiatiefne-
mers en bij investeerders.  

7.5 Ontwikkel- en beheermaatschappij 
Laag Holland

De ontwikkel- en beheermaatschappij heeft tot hoofddoel 
om schuifruimte te creëren. Gronden zijn schaars om de 
doelstellingen te realiseren: niet alles kan overal. Tot de vijfde 
nota RO ontwikkelden overheden gebieden planmatig voor 
een maakbare leefomgeving (ordeningsprincipe lucht-licht-
-en-ruimte). Dit is geen werkend principe meer omdat ruimte 
simpelweg te schaars is geworden. Met de komst van de 
participatiemaatschappij en de terugtrekkende overheid 
veranderde de planmatige aanpak naar organische ontwik-
kelingen. Samen aan tafel, polderen voor de inrichting van 
kleine en grote gebieden. De grootste schreeuwers voeren 
in dat discours de boventoon. Met veelal een grauw en grijs 
compromis als resultaat. Daarmee is dan niemand echt blij. 

Optimalisatie van grondgebruik werd in Nederland eerder 
geregeld via ruilverkaveling en herinrichting vanaf jaren 
dertig vorige eeuw tot aan begin 21ste eeuw. (versie 1 en 2). 
Volgens dezelfde principes stellen we voor de ontwikkel- en 
beheermaatschappij Laag Holland vorm te geven als herin-
richting/ruilverkaveling 3.0).  

Omdat plannen vooraf niet voldoende concreet kunnen zijn, 
zal onduidelijk zijn wat, waar en op welk moment geruild kan 
worden. Feitelijk bestaat ruilen uit één moment (verschillende 
eigenaren en of gebruikers dragen eigendommen met be-
stemmingen over). De doelen in de opdracht 2030/50 Laag 
Holland worden gerealiseerd via verschillende, navolgende  
ontwikkelingen, via en tussen de deelgebieden. “Ruiling ”ge-
beurt dus over een langere periode (2022-2030).

Ontwikkelruimte ontstaat door het aankopen van gronden. 
Deze gronden kunnen ingezet worden in projecten of proces-
sen waar kansrijke ideeën liggen, maar waar het vastloopt op 
de factor grond. De omvang van de ontwikkelmaatschappij 
moet daarom zo groot zijn dat eerste initiatieven op gang 
komen. Dat wil zeggen dat de projecten vanaf de onderzoek-
fase (zie paragraaf 9.2.3) gekoppeld kunnen worden aan 
verschillende beschikbare posities. In de praktijk betekent dit 
dat de ontwikkel- en beheermaatschappij analyseert wat op 
de markt te koop aangeboden wordt en strategisch over-
weegt welke gronden zij aankoopt. Dit betekent dat zij vooraf 
investeert zonder dat daarvoor een concrete planvorming be-
schikbaar is.Het ruimte-instrument is bedoeld om grondeige-
naren te stimuleren om deel te nemen aan de ontwikkelingen 
zonder dat hun eigendom in de zin van gebruik maar zeker 
ook in waardevermindering of –vermeerdering in gevaar 
komt. Als de uitvoeringsplannen voldoende concreet zijn, 
kunnen gronden worden verruild of worden aangekocht.      

Navigatieschema Terug naar laatst weergegeven paginaInhoudsopgave



Hoofddocument Gebiedsprogramma Laag Holland
Governance

dinsdag 26 juli 2022 52

8 Governance
8.1 Rollen en verantwoordelijkheden
Een passende governance is voorwaardelijk voor het geza-
menlijk succes in Laag Holland. De rollen in de besluitvor-
ming dienen helder en transparant te zijn. Voorkomen van 
het dragen van meerdere petten (belangen) en of rollen is 
cruciaal voor een helder, transparant en gezamenlijk besluit-
vormingsproces. 

Een vernieuwende aanpak van een gebiedsprogramma 
vraagt ook om heroverwegingen in de rolverdeling. Wie 
gaat wat doen en wat zijn ieders taken, bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden? Dat zijn vragen die grotendeels door 
de gebiedspartijen zelf beantwoord moeten worden. Gebruik 
de contouren van voorliggend gebiedsprogramma om samen 
met elkaar in gesprek te gaan over een passende rolverde-
ling. Denk samen na over zaken zoals:

• Wie pakt welke rol?
• Wie is waarvoor verantwoordelijk?
• Wie neemt uiteindelijk besluiten?
• Wie spreekt wie aan als het anders loopt?
• Hoe verbinden we regionale belangen met lokale beslui-

ten?
• Hoe gaan we om met tegenstrijdige belangen?
• Hoe houden we politieke kleuring en inhoudelijke dialoog 

gescheiden?
• Is er voldoende binding met de mensen die het in het 

gebied moeten gaan doen?

De regiegroep Laag Holland heeft reeds de eerste stap gezet 
om tot een passende governance te komen. In bijlage 5 heeft 
de regiegroep Laag Holland de taken en het instrumentarium 
in beeld gebracht van de deelnemende organisaties om de 
opgaven van het gebiedsprogramma te kunnen behalen.
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9 Tijd en kosten
9.1 Planning
Het gebiedsprogramma Laag Holland is erop gericht om alle 
doelstellingen in 2030 gerealiseerd te hebben. Het gebieds-
model is een hulpmiddel om dit einddoel en de tussentijdse 
voortgang te monitoren. Voor het tussentijdse monitoren is 
het echter van belang om vooraf het tempo van de voort-
gang vast te stellen. Het gebiedsmodel resulteert in scores 
van één tot tien waarbij de score tien gelijk staat aan het 
volledig realiseren van een bepaalde doelstelling in 2030. 
Door tussentijdse doelstellingen vooraf vast te stellen kan 
goed gemonitord worden. Dit kan bijvoorbeeld een lineaire 
doelstelling zijn waarbij uitgegaan wordt dat elk jaar dezelfde 
vooruitgang geboekt wordt. Of juist een exponentieel model 
waarbij de voortgang gedurende het proces steeds sneller 
gaat. 

9.2 Fasering
In de loop van het gebiedsprogramma zullen vele ideeën 
en projecten ter sprake komen. Sommige zullen bedacht en 
besproken worden in een gebiedsproces, andere kunnen van 
een individuele of groep gebiedspartijen afkomstig zijn. Het 
duurt natuurlijk even voordat een idee zich ontwikkelt tot een 
gerealiseerd project. Daarom onderscheiden we drie fases 
in elk project of gebiedsprogramma. Na elke fase volgt een 
voortgangsdocument wat via het platform en de programma-
manager aan de bestuurders voorgelegd wordt ter accor-
dering. Voorafgaand aan de start in de gebieden komt een 
inregelfase om het gebiedsprogramma op te starten. De vier 
fases die onderscheiden worden zijn: 
• Inregelfase
• Initiatieffase
• Onderzoeksfase
• Uitvoeringsfase

Figuur 22: Het gebiedsmodel en opdrachtprofiel geven inzicht in de voortgang en tussentijdse mijlpalen
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Door deze fasering kan tijdig inzicht verkregen worden in de 
potentiële bijdrage van een project aan de doelstellingen van 
Laag Holland. Daarnaast kan vroegtijdig bijgestuurd worden 
waardoor voorkomen wordt dat er veel vergeefse moeite in 
een bepaalde oplossingsrichting gestoken wordt. Tot slot kan 
de fasering ook helpen bij het toekennen van middelen. Des 
te verder een project in de fasering is, des te realistischer 
wordt het dat een project daadwerkelijk gerealiseerd gaat 
worden en een waardevolle bijdrage aan de doelstellingen 
van Laag Holland gaat leveren. Hierdoor kan de omvang van 
de toe te kennen middelen afgestemd worden op de kansrijk-
heid en bijdrage van een project. De voortgang van de fases 
wordt op het platform gedeeld.

9.2.1 Inregelfase
Voorliggend gebiedsprogramma bevat de contouren voor een 
programma waarmee uiteindelijk aan de integrale opdracht 
2030 gewerkt kan worden. Deze contouren moeten aan-
gevuld worden en gebiedseigen gemaakt worden door de 
partijen die ermee moeten gaan werken. Dit gebeurt in de 
inregelfase. Denk in deze fase samen na over de formulering 
van de opdracht. Is de voorgestelde set van 18 doelstel-
lingen de juiste? Moeten het er misschien minder of juist 
meer zijn? Zijn uit het vigerende beleid de juiste indicatoren 
gedestilleerd? Hoe worden de opdrachten verdeeld over de 
deelgebieden? Dat is een greep uit de vragen die centraal 
staat in de inregelfase. Doel is om het gebiedsprogramma 
gebiedseigen en werkbaar te maken. Maar doe hier niet te 
lang over. Een korte inregelfase zorgt voor een snelle start in 
de gebieden. Maak daarom in de afweging wat móet er echt 
in de inregelfase bepaald worden en wat kán ook gedurende 
het lopende proces nog bijgestuurd worden.

9.2.2 Initiatieffase
Gedurende deze fase wordt de basis gelegd voor een pro-
ject. Een initiatief kan tot stand komen in het gebiedsproces, 
maar ook van één of meerdere gebiedspartijen komen buiten 
het gebiedsproces om. Tijdens deze fase wordt een eerste 
scan gedaan of het project haalbaar is en in voldoende mate 
bij kan dragen aan de doelstellingen voor Laag Holland. 
Verder wordt gekeken wie het project zou kunnen uitvoeren 
en welke partij(en) betrokken zou(den) moeten zijn bij het 
project en of er voldoende draagvlak is.

Het	resultaat	van	de	initiatieffase	is	een	projectvoorstel	of	
plan van aanpak waarmee voor alle betrokken partijen helder 
wordt wat ze precies van het project mogen verwachten. 
Het projectvoorstel wordt via de commissaris Laag Holland 
voorgelegd aan de bestuurders. Is het projectvoorstel goed-
gekeurd? Dan volgt de onderzoeksfase.

9.2.3 Onderzoeksfase
Tijdens	deze	fase	wordt	het	projectvoorstel	nader	gespecifi-
ceerd. De vragen of onzekerheden die nog open staan in het 
projectvoorstel	uit	de	initiatieffase	worden	nader	onderzocht.	
Bijvoorbeeld met behulp van kennisinstituten, of door het 
organiseren van pilots. Op basis van de onderzoeken wordt 
het projectvoorstel nader gedetailleerd tot een oplossings-
richting of ontwerp waarmee het beoogde resultaat bereikt 
kan worden. Voor het ene initiatief kan een globale schets 
voldoende zijn. Voor andere initiatieven worden gedetailleer-
de (bouw)tekeningen gemaakt. Door het concreet maken van 
het projectvoorstel wordt voor alle betrokken partijen duidelijk 
of we elkaar goed begrepen hebben.

De onderzoeksfase eindigt met een voorstel voor een 
afsprakenlijst. Na besluitvorming binden de bestuurders in 
Laag Holland en de uitvoerders van het project (betrokken 
gebiedspartijen) zich aan de voorwaarden van dit project. 

Het projectresultaat ligt hiermee vast en er kunnen vanaf dat 
moment in principe geen aanvullende of afwijkende eisen 
meer gesteld worden. De bestuurders hebben hiermee ze-
kerheid dat zij met dit project een deel van de opdracht voor 
Laag Holland kunnen realiseren en de uitvoerders hebben 
de zekerheid dat ze binnen de looptijd van de afspraken-
lijst niet met nieuwe eisen geconfronteerd zullen worden. 
Zie paragraaf 7.4 voor een uitgebreide beschrijving van de 
afsprakenlijst. Is de afsprakenlijst ondertekend? Dan start de 
uitvoeringsfase.

9.2.4 Uitvoeringsfase
Tijdens de uitvoeringsfase krijgt het daadwerkelijke projec-
tresultaat vorm. Dit is tevens de fase dat het project ook con-
creet zichtbaar wordt voor buitenstaanders. Het resultaat van 
deze fase wordt gemonitord aan de hand van de afspraken 
en eisen uit de afsprakenlijst. Mocht het niet lukken om aan 
de eisen uit de lijst te voldoen, bijvoorbeeld door onvoorziene 
gebeurtenissen, dan is het zaak dit zo snel mogelijk inzich-
telijk te maken en via de programmamanager een alternatief 
voorstel aan de bestuurders voor te leggen.
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9.3 Beslismomenten
Elke fase van een project sluit af met een document. In de 
initiatieffase	is	dit	het	projectvoorstel,	in	de	onderzoeksfase	
de afsprakenlijst en in de uitvoeringsfase de monitoring. Elk 
document wordt via de programmamanager voorgelegd ter 
besluitvorming aan de bestuurders. Zowel de programma-
manager als de bestuurders kunnen met betrekking tot de 
projecten, grofweg drie typen beslissingen nemen:

1. Het voorstel draagt aantoonbaar in voldoende mate bij 
om alle doelstellingen in 2030 te kunnen realiseren. 
Logischerwijs is het besluit om dit voorstel te accorde-
ren waardoor het project naar een volgende projectfase 
gaat.

2. Het voorstel draagt niet, of in onvoldoende mate bij om 
de doelstellingen in 2030 te kunnen realiseren. Wan-
neer nog ruimte voor verbetering gezien wordt, kan het 
project teruggestuurd worden naar het gebied met de 
vraag het voorstel aan te passen zodat wel in voldoende 
mate bijgedragen wordt. Mogelijk is verder onderzoek of 
detaillering benodigd.

3. Het voorstel draagt niet, of in onvoldoende mate bij om 
alle doelstellingen in 2030 te kunnen realiseren. Wan-
neer geen ruimte meer gezien wordt voor een beter 
alternatief kan besloten worden:
a. Bij een herijking van het gebiedsmodel de streef-

waardes anders over de deelgebieden te verdelen 
waardoor doelstellingen wél haalbaar worden;

b. Het beleid te herijken. Dit heeft uiteindelijk weer een 
doorwerking in het gebiedsmodel. Denk hierbij bij-
voorbeeld aan het aanpassen van het landschaps-
beleid waardoor nieuwe landschappen mogelijk 
worden.

c. Vaststellen dat een bepaalde doelstelling niet (ge-
heel) gerealiseerd zal worden. Dit zal echter alleen 
mogelijk zijn bij niet-essentiële doelstellingen. 

9.4 Kosten
Eén belangrijke factor in de haalbaarheid van het gebieds-
programma zijn de kosten en wie staat voor welk deel hier-
van aan de lat. Maar juist doordat niet op concrete maatre-
gelen gestuurd wordt, maar op doelstellingen en indicatoren 
zijn de kosten lastig in te schatten. We weten op dit moment 
namelijk nog niet welke maatregelen er vanuit het gebied 
bedacht worden.

Toch is er behoefte aan een globaal inzicht in de kosten 
van voor Gebiedsprogramma Laag Holland. Dat wil zeggen: 
investeringskosten voor de doelstellingen per thema (imple-
mentatiekosten) en kosten gerelateerd aan het vormgeven 
van het proces (benodigde inzet in fte) ter uitvoering hiervan.

Om globaal inzicht te krijgen in de benodigde investerings-
kosten van maatregelen voor Laag Holland is een inschatting 
gemaakt welke maatregelen mogelijk aansluiten bij de doel-
stellingen en indicatoren. Soms is dit gebaseerd op vigerend 
beleid, zoals bijvoorbeeld voor het NatuurNetwerk Nederland 
al veel details bekend zijn. Soms zijn deze maatregelen 
gebaseerd op expert judgement. Daarna zijn op basis van 
deze set maatregelen de kosten berekend. De kosten zijn 
ingeschat op basis van literatuurstudie, rekenregels en ken-
getallen.

Een aantal belangrijke kanttekeningen bij het kostenover-
zicht:
• Voor het berekenen van de kosten zijn wij uitgegaan van 

100% realisatie van alle doelstellingen. De voorgestelde 
aanpak is gericht om samen gebiedskeuzes te ma-
ken. Welke keuzes gemaakt worden en welke omvang 
daarbij behoord is in dit stadium niet te voorspellen. Wel 
kan geconstateerd worden dat niet alles overal kan. De 
optimalisatie van de gebiedsambitie leidt daarmee tot 
optimalisatie van de kosten. 

• De kosten zijn globaal berekend op basis van literatuur-
studie rekenregels en kengetallen. Het adviesrapport 
betreft een programma en geen ontwerp waardoor een  
mate van detailniveau in maatvoering ontbreekt waar-
door ruime marges (zowel aan de boven- als onderkant) 
in de berekening aanwezig zijn.  De kosten geven op 
basis van het programma een globale indicatie van de te 
verwachten  kosten en zijn vooral bedoeld als basis om 
verder de discussie aan te gaan en een volgende stap 
met het gebiedsprogramma te zetten. Met een volgende 
stap in het gebiedsprogramma zal  een volgende stap in 
de detaillering van dit kostenoverzicht gezet worden.

• De baten zijn in het gebiedsprogramma niet opgenomen.
• Bij de kosten moet een ruime bandbreedte aan onzeker-

heid in acht genomen worden. Andere keuzes in maatre-
gelen zal direct leiden tot een ander kostenplaatje.

• Dit zijn de totaalkosten voor het realiseren van de doel-
stellingen. Niet alle kosten komen voor rekening van de 
overheden. Bijvoorbeeld: een groot deel van de kosten 
voor het thema energie komen waarschijnlijk voor reke-
ning van marktpartijen. Tegenover deze kosten staat ook 
een verdienmodel. Op basis van ervaringen in vergelijk-
bare projecten hebben wij een verdeling gemaakt naar 
welke bijdrage mogelijk voor rekening komt van elke 
partij. Partijen in Laag Holland kunnen er uiteraard voor 
kiezen om deze verdeling anders te maken.

• De categorie ‘overige publieke partijen’ omvat overheden 
als gemeenten, waterschappen, het Rijk en de Europese 
Unie. 

• De verdeling van maatregelen naar de kosten per 
doelstelling is te bediscussiëren. Sommige maatregelen 
dragen bij aan meerdere doelstellingen, maar moeten in 
het kostenoverzicht maar één keer meegeteld worden. 
Bijvoorbeeld een maatregel voor stikstofreductie op het 
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Thema Doelstelling Kosten in 
miljoenen

Aandeel per actor

Overige publieke partijen Provincie Privaat

% Kosten % Kosten % Kosten

Natuur

N2000 is volledig gerealiseerd in kwaliteit en kwantiteit € 7,4 100 € 7,4

Het NNN is volledig gerealiseerd in kwaliteit en kwantiteit € 46,0 100 € 46,0

Alle gebieden buiten N2000- en NNN en versteende oppervlakte zijn natuurinclusief en klimaat adaptief ingericht € 1,5 100 € 1,5

Totaal Natuur € 54,9 100 € 54,9

Energie 27% van de energie in primair verbruik wordt duurzaam opgewekt € 335,7

Totaal Energie € 335,7 100 € 335,7

Landschap en cultuur-
historie

Ontwikkelingen dragen bij aan het zichtbaar en herkenbaar houden van de landschappelijke karakteristiek.

Ontwikkelingen dragen bij aan het versterken van (de beleving van) openheid.

Ontwikkelingen worden helder gepositioneerd ten opzichte van ruimtelijke dragers.

Totaal Landschap en cultuurhistorie € 10,2 € 75 € 7,7 25 € 2,6

Bezoek en beleving

Er is voldoende ruimte geboden aan de toenemende en veranderende vraag van recreanten en toeristen € 12,6 40 € 5,0 60 € 7,6 €

Het toeristisch-recreatief aanbod is versterkt € 82,0 5 € 4,1 20 € 16,4 75 € 61,5

Het toeristisch-recreatief aanbod wordt optimaal benut, door middel van een goed verbonden en bereikbaar netwerk € 5,0 40 € 2,0 60 € 3,0 €

Er is een juiste balans tussen de toenemende recreatieve druk op natuur, landschap en omgeving en de draag-
kracht van deze gebieden

€ 18,0 40 € 7,2 60 € 10,8 €

Totaal Bezoek en beleving € 117,5 16 € 18,3 32 € 37,8 52 € 61,5

Water, bodemdaling 
en klimaat

De CO2 uitstoot wordt met 49% gereduceerd in 2030 ten opzichte van 1990 € 10,9 95 € 10,4 5 € 0,5

De uitstoot van klimaatgassen in veengebieden door bodemdaling is in Nederland gereduceerd met 1 Mton CO2-
eq./jaar  in 2030 t.o.v. de referentieperiode 1990, door een vermindering van de bodemdaling. 

€ 31,6 50 € 15,8 50 € 15,8

De kwaliteit onze leefomgeving voldoet aan de wettelijke normen, en er wordt ruimte gezocht voor verbetering € 141,7 89 € 126,1 1 € 1,4 10 € 14,2

Het landelijk gebied is beschermd tegen de gevolgen van klimaatverandering € 176,2 60 € 105,7 20 € 35,2 20 € 35,2

Totaal Water, bodemdaling en klimaat € 360,5 72 € 258,0 15 € 52.5 14 € 50,0

Agri en Food

De grondgebonden landbouw is natuurinclusief (niveau II)

De kringlopen zijn op een zo laag mogelijk niveau gesloten

25% van wat we eten komt uit de regio

Totaal Agri en food € 143,3 90 € 129,0 10 € 14,3

Proces Investeringskosten benodigde inzet (2022-2030) € 12,6 51 € 6,4 49 € 6,2

Totaal € 1.034,7 40 € 411,7 17 € 173,3 43 € 449,7

Tabel 1: Totaaloverzicht van de kosten per thema verdeeld over opgaven, afgerond op miljoenen Euro’s
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boerenerf kan bijdragen aan de N2000 doelen, maar ook 
aan het natuurinclusief maken van de grondgebonden 
landbouw.

• Het betreft enkel implementatiekosten en geen structu-
rele kosten.

• De kosten voor de doelstelling ‘N2000 is volledig 
gerealiseerd in kwaliteit en kwantiteit betreft enkel de 
kosten binnen de natuurgebieden en bevat niet de 
kosten buiten de natuurgebied (denk aan stikstofuitstoot 
beperken).

• Specifiek	voor	de	doelstelling	‘het	landelijk	gebied	is	
beschermd tegen de gevolgen van klimaatverandering’ 
is het in acht nemen van een grote bandbreedte aan 
onzekerheid noodzakelijk. Het is te verwachten dat het 
grootste deel van de kosten gemaakt moet worden in 
stedelijk gebied. Hiervoor is in de berekening rekening 
mee gehouden. Een andere verdeling van de kosten 
over stedelijk en landelijk gebied maakt op de omvang 
van deze kostenpost een groot verschil.

• De aannames die ten grondslag liggen aan deze bereke-
ning zijn in de bijlage toegevoegd.

De totale kosten voor het gebiedsprogramma Laag Holland
bedragen afgerond ruim 1 miljard, inclusief benodigde inzet
voor het proces. In tabel 1 zijn de totale investeringskosten
verdeeld over de verschillende thema’s en opgaven weerge-
geven.

9.4.1 Gebruik bestaande budgetten
De investeringskosten van het gebiedsprogramma tot 2030 
zijn indicatief begroot op ruim € 1 miljard euro en geba-
seerd op 100% realisatie van alle opgaven. Hiervan is € 170 
miljoen toegerekend aan de provincie, € 410 miljoen voor 
andere overheden en € 450 miljoen voor private partijen 
(met name voor de realisatie van de energieopgave, maar 
daar staan tevens opbrengsten tegenover). Dit bedrag 

is op dit moment slechts ten dele gedekt. Het is niet de 
bedoeling dat partijen gaan wachten tot dit hele budget in 
zijn geheel beschikbaar is. Er moet gestart worden met het 
behalen van successen in het gebiedsprogramma met de 
bestaande budgetten. Spreek hierin go-no go momenten af 
in de verkennnings-, planvormings- en uitvoeringsfase in de 
gebiedsprocessen, waarin ook de budgettaire ruimte steeds 
wordt beoordeeld. Het indicatieve bedrag is richtinggevend 
om binnen het gebiedsprogramma met elkaar het gesprek 
aan te gaan. Maar het is belangrijk dat de partijen in beginsel 
handelen vanuit bestaande budgetten.
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BIjLAGE 1 – BRONNENLIjST
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Bronnenlijst
Gebruikte documenten voor de doelstellingen in de opdracht Laag Holland 2030:

• Voedselvisie – Boer & Business in Balans. ‘naar een duurzaam voedselsysteem 2020-2030. (2021) Provincie Noord-Holland

• Realisatiestrategie voor de afronding van het NNN in Noord-Holland. (2020) Provincie Noord-Holland

• Amsterdam Wetlands. Een perspectief voor Laag Holland in 2050. (2018) Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Recreatie Noord-Holland & Landschap Noord-Holland

• Kiezen én delen. Advies van de Studiegroep Ruimtelijke inrichting landelijk gebied. (2021) Algemene Bestuursdienst Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.

• Bijzonder Provinciaal Landschap (2020) Provincie Noord-Holland.

• Waterhuishoudkundige blik op het Veenweidegebied Laag Holland (2020) Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

• Leidraad Landschap en Cultuurhistorie (2019) Provincie Noord-Holland

• Masterplan Biodiversiteit (2020) Provincie Noord-Holland

• Omgevingsvisie NH2050. Balans tussen economische groei en leefbaarheid (2018) Provincie Noord-Holland

• Regionaal Waterprogramma Noord-Holland 2022 – 2027 (2021) Provincie Noord-Holland

• Haren kost geen tijd. Zoeken naar draagvlak voor slappe gronden (2019) C.P. Veerman

• RES 1.0 Noord-Holland Zuid (2021) Noord-Hollandse energieregio

• RES 1.0 Noord-Holland Noord (2021) Noord-Hollandse energieregio

• Visie Recreatie en Toerisme Noord-Holland 2030 (2021) Provincie Noord-Holland

• Metropool van wereldklasse met menselijke maat. (2021) Metropoolregio Amsterdam.



Hoofddocument Gebiedsprogramma Laag Holland
Bronnenlijst

dinsdag 26 juli 2022 62

BIjLAGE 2 – DEZELFDE TAAL SPREKEN
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Opdracht Laag Holland 2030
Meest relevante (beleids)doelstellingen voor Laag Holland 
2030.

Opdrachtprofiel deelgebied
Integraal overzicht van de sectorale doelstellingen, met per 
deelgebied een weging in welke mate een doelstelling relevant 
is	voor	het	desbetreffende	deelgebied.

Opdrachtprofiel Laag Holland
Integraal overzicht van de sectorale doelstellingen, met voor 
Laag Holland als geheel een gemiddelde weging op basis van 
de wegingen die in de deelgebieden aan de doelstellingen 
gegeven zijn.

Opgave Laag Holland 2050
Meest relevante (beleids)doelstellingen voor Laag Holland 
2050.

Platform 
Een belangrijk onderdeel van dit gebiedsproces is ‘Platform 
Laag Holland’. Hoofddoel van dit platform is communicatie 
en inzicht. Communicatie binnen het gebiedsproces in een 
deelgebied zelf, maar ook uitwisseling tussen de deelgebieden, 
pilots en bijvoorbeeld het contact met de kennisinstituten wordt 
ontsloten via het platform.

Primaire energie 
Primaire energie is de energie die nodig is aan de bron om 
het uiteindelijke energiegebruik te dekken. Er gaat altijd een 
hoeveelheid energie verloren bij de opwekking, het transport, 
de verdeling enzovoort

Omschrijving van 
gebruikte begrippen
Alternatieve voorstellen
De verkennende maatregelen en ontwikkelingen vanuit de 
grondeigenaren en -gebruikers. 

Deelgebied
De	13	geografische	deelgebieden	in	Laag	Holland,	gebaseerd	
op ruimtelijke- en landschappelijke kenmerken en natuurwaar-
den.

Doelstelling
Een sectorale doelstellingen op basis van vigerend beleid die 
een bijdrage levert aan het bereiken van de Publieke bestuur-
ders bepalen samen de opdracht Laag Holland 2030.

Expertise Weging
In het gebiedsmodel kunnen wegingen ingevuld worden om 
prioriteiten aan te geven tussen bepaalde onderdelen uit het 
gebiedsmodel. Dit kan op twee niveaus gedaan worden: 
1. Op het niveau van de deelgebieden: hoe belangrijk vindt 

u een opgave in een bepaald deelgebied in relatie tot de 
andere opgaven binnen hetzelfde deelgebied?

2. Op het niveau van de indicatoren: hoe belangrijk vindt 
u een indicator van een opgave binnen een bepaald 
deelgebied ten opzichte van de andere indicatoren binnen 
dezelfde opgave?

Gebiedskaternen
Van elk deelgebied is een gebiedskatern samengesteld met 
beknopt	de	achtergrond	en	de	opdracht	voor	dat	specifieke	
deelgebied.

Gebiedsmodel
Contouren van het model om in te zetten als hulpmiddel in het 
plannings- of monitoringsproces van de 18 doelstellingen van 
Laag Holland.

Gebiedsprogramma
Het integraal gebiedsprogramma voor Laag Holland, waar-in  
in samenwerking met alle relevante partners wordt ge-werkt 
aan de opdracht voor natuur, agri. food, water, bodemdaling, 
klimaat, recreatie en landschap.

Indicator
Een indicator die gebruikt wordt om de prestatie van een 
deelgebied	ten	opzichte	van	specifieke	doelstelling	te	kunnen	
meten. Aan de hand van een indicator kan van de resultaten 
van ontwikkelingen gemeten worden in hoeverre deze bijdra-
gen aan de beoogde doelstelling, maar geven daarbij geen 
voorschriften over hoe de doelstelling te behalen is.

Klimaatneutraal
Niet bijdragend aan de klimaatverandering

Natuurinclusief
Het vanaf het begin in samenhang rekening houden met 
ecologie en natuur, gericht op zo groot mogelijke impact op 
biodiversiteit). 

Natuurinclusieve landbouw 
Een ecologisch houdbare vorm van voedselproductie. Het 
maakt gebruik van wat de natuur op, om en onder het bedrijf 
te bieden heeft (het ‘natuurlijk kapitaal’), versterkt de biodi-
versiteit op en rond het boerenland en belast de natuur zo 
min mogelijk
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Scoringswijze
Beschrijving van de wijze waarop een indicator gemeten/ge-
waardeerd wordt. Ten behoeve van eenduidige meetresultaten. 

Streefwaarde
De waarde van een indicator die nodig is om een doelstelling 
in 2030 te behalen. De streefwaardes worden per deelgebied 
geformuleerd.

Sub-doelstelling
Sub-categorie van een bijbehorende doelstelling. 

Thema
De 6 sectorale thema’s: Energie, Agri & Food, Natuur, Water 
bodemdaling en klimaat, Bezoek en beleving, Landschap en 
cultuurhistorie.

Wensen en Maatregelen
Praktische maatregelen om de abstracte doelstellingen te ver-
wezenlijken. De maatregelen zijn op te splitsen in passende en 
verkennende maatregelen, daarin zijn passende maatregelen 
reeds werkende maatregelen. De verkennende maatregelen 
zijn nieuwe alternatieve voorstellen vanuit de grondgebruikers. 
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BIjLAGE 3 – INSCHATTING BENODIGDE 
INVESTERINGSKOSTEN
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Gebiedsprogramma Laag Holland 

1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Het gebiedsprogramma Laag Holland formuleert toekomstgerichte ambities rondom de thema’s 
‘natuur’, ‘landbouw’, ‘energie’, ‘landschap & cultuurhistorie’, ‘water, bodemdaling & klimaat’ en 
‘bezoek & beleving’. De provincie Noord-Holland stuurt in dit proces op de opgaven en ambities. Op 
lokaal niveau zijn 13 deelgebieden aan zet voor het formuleren en uitvoeren van maatregelen die 
passend zijn bij deze opgaven.  
 
De provincie Noord-Holland heeft behoefte aan een globaal inzicht in de kosten van maatregelen 
voor Laag Holland tezamen. Dat wil zeggen: investeringskosten voor de opgaven per thema 
(implementatiekosten) en kosten gerelateerd aan het vormgeven van het proces (benodigde inzet 
in fte) ter uitvoering hiervan. 
 
Door BRO is aan Ecorys de opdracht gegeven deze kosten globaal in beeld te brengen. 
 

1.2 Methode 

Om globaal inzicht te krijgen in de benodigde investeringskosten van maatregelen voor Laag 
Holland is een Exceloverzicht met opgaven en indicatoren per thema als basis gebruikt. De kosten 
en het aandeel per actor zijn ingeschat op basis van literatuurstudie, rekenregels en kengetallen. 
Een hoog detailniveau was gezien de beschikbare tijd en budget niet mogelijk en niet realistisch. 
Momenteel zijn namelijk enkel doelstellingen geformuleerd, concrete projecten moeten nog worden 
uitgewerkt in de deelgebieden.  
 
Naast een basisraming van de investeringskosten is een conservatieve kosteninschatting 
beschikbaar.  
 

1.3 Leeswijzer 

Hoofdstuk 1 begint met een weergave van de resultaten op hoofdlijnen per thema. Hoofdstuk 2 tot 
en met 9 hebben een hoger detailniveau en gaan nader in op de kosten per thema. In bijlage I tot 
en met VIII zijn de kosten, gebruikte kengetallen, bronnen en aannames per berekening 
opgenomen.  
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2 Resultaten op hoofdlijnen 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zijn de resultaten op hoofdlijnen per thema weergegeven, met een korte toelichting 
bij de belangrijkste uitkomsten. 
 

2.2 Resultaten op hoofdlijnen per thema en per actor 

De totale kosten voor het gebiedsprogramma Laag Holland bedragen afgerond € 1,0 miljard, 
inclusief de benodigde inzet voor het proces. In Figuur 2.1 zijn de totale investeringskosten 
verdeeld over de verschillende thema’s en opgaven weergegeven, inclusief de verdeling van de 
kosten over drie verschillende actoren. 

 
 

 
2.2.1 Kosten per actor 

In de kostenverdeling per actor zijn 3 verschillende actoren geïdentificeerd, namelijk ‘overige 
publieke partijen’, ‘provincie’ en ‘privaat’. Onder overige publieke partijen vallen overheden als 
gemeenten, waterschappen, het Rijk en de Europese Unie.  
 

Figuur 2.1 Totaaloverzicht per thema verdeeld over opgaven, afgerond op miljoenen 

Thema Opgave  Kosten 

 %  Kosten  %  Kosten  %   Kosten 
N2000 is volledig gerealiseerd in kwaliteit en kwantiteit  €                    7.4 100%  €               7.4 
Het NNN is volledig gerealiseerd in kwaliteit en kwantiteit  €                  46.0 100%  €             46.0 
Alle gebieden buiten N2000- en NNN en versteende oppervlakte zijn 
natuurgericht en klimaatadaptief ingericht  €                    1.5 100%  €               1.5 

 €                  54.9 100%  €             54.9 
Energie 27% van de energie in primair verbruik wordt duurzaam opgewekt  €                335.7 

 €                335.7 100%  €            335.7 
Ontwikkelingen dragen bij aan het zichtbaar en herkenbaar houden van de 
landschappelijke karakteristiek.
Ontwikkelingen dragen bij aan het versterken van (de beleving van) 
openheid.
Ontwikkelingen worden helder gepositioneerd ten opzichte van ruimtelijke 
dragers.

 €                  10.2 75%  €               7.7 25%  €                2.6 
Er is voldoende ruimte geboden aan de toenemende en veranderende 
vraag van recreanten en toeristen  €                  12.6 40%  €              5.0 60%  €               7.6 

Het toeristisch-recreatief aanbod is versterkt  €                  82.0 5%  €              4.1 20%  €             16.4 75%  €              61.5 
Het toeristisch-recreatief aanbod wordt optimaal benut, door middel van 
een goed verbonden en bereikbaar netwerk  €                    5.0 40%  €              2.0 60%  €               3.0 

Er is een juiste balans tussen de toenemende recreatieve druk op natuur, 
landschap en omgeving en de draagkracht van deze gebieden  €                  18.0 40%  €              7.2 60%  €             10.8 

 €                117.5 16%  €            18.3 32%  €             37.8 52%  €              61.5 
De CO2 uitstoot wordt met 49% gereduceerd in 2030 ten opzichte van 
1990  €                  10.9 95%  €            10.4 5%  €                0.5 

De uitstoot van klimaatgassen in veengebieden door bodemdaling is in 
Nederland gereduceerd met 1 Mton CO2-eq./jaar in 2030 t.o.v. de 
referentieperiode 1990, door een vermindering van de bodemdaling.

 €                  31.6 50%  €            15.8 50%  €             15.8 

De kwaliteit onze leefomgeving voldoet aan de wettelijke normen, en er 
wordt ruimte gezocht voor verbetering  €                141.7 89%  €          126.1 1%  €               1.4 10%  €              14.2 

Het landelijk gebied is beschermd tegen de gevolgen van 
klimaatverandering  €                176.2 60%  €          105.7 20%  €             35.2 20%  €              35.2 

 €                360.5 72%  €          258.0 15%  €             52.5 14%  €              50.0 
De grondgebonden landbouw is natuurinclusief (niveau II)
De kringlopen zijn op een zo laag mogelijk niveau gesloten
25% van wat we eten komt uit de regio

 €                143.3 90%  €          129.0 10%  €             14.3 
Proces Investeringskosten benodigde inzet (2022-2030)  €                  12.6 51%  €              6.4 49%  €               6.2 
Subtotaal  €             1,024.5 
Totaal  €             1,034.7 40%  €          411.7 17%  €           173.3 43%  €            449.7 

Totaal thema

Bezoek en beleving

 Totaal thema 

 Totaal thema 

Agri & Food

Water, bodemdaling 
en klimaat

Totaal thema

 Aandeel per actor 
 Overige publieke 

partijen  Provincie  Privaat 

Natuur

Totaal thema

Totaal thema

Landschap en 
cultuurhistorie
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Onderstaand Figuur 2.2 laat zien dat private partijen het grootste deel van de totale kosten dragen 
(43%). Dit is met name te verklaren door de hoge kosten voor het thema energie en de rol die 
private partijen binnen deze opgave spelen. In de toebedeling van kosten per actor zit nog ruimte 
voor een herverdeling, bijvoorbeeld door een subsidie voor zon-op-dak vanuit de provincie 
beschikbaar te stellen binnen het thema Energie.  
 
Overige publieke partijen dragen 40% van de totale kosten. Dit is met name te verklaren door de 
hoge kosten voor het thema Water, bodemdaling en klimaat en de rol die overige publieke partijen, 
zoals het Rijk en de waterschappen, in deze opgaven spelen. Daarnaast zijn de kosten voor 
investeringen in maatregelen voor het thema Agri & Food overwegend voor overige publieke 
partijen, bijvoorbeeld via landbouwsubsidies (zowel Europees als nationaal) en budget voor het 
uitvoeren van het klimaatakkoord.  
 
Figuur 2.2 Totaaloverzicht verdeling kosten per actor (%) 
 

 
 

2.2.2 Kosten per thema 
In Figuur 2.3 is de verdeling van de kosten per thema weergegeven. Het grootste deel van de 
kosten bestaat uit de investeringskosten voor het thema Water, bodemdaling en klimaat (35%) en 
daarna Energie (32%).  
 
Figuur 2.3 Totaaloverzicht verdeling kosten per thema (%) 
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3 Natuur 

3.1 Inleiding 

Onderstaande paragrafen geven inzicht in de benodigde investeringskosten voor het thema Natuur. 
In Tabel 3.1 is een totaaloverzicht van de opgaven en bijbehorende kosten voor het thema Natuur 
weergegeven. De kostenberekening is op een hoger detailniveau terug te vinden in bijlage I.  
 
De kosten die zijn opgenomen voor de opgaven rondom stikstof binnen het thema natuur zijn enkel  
kosten voor de herstelmaatregelen binnen N2000 gebieden zelf, zoals opgenomen in de N2000  
beheerplannen. 
 
Tabel 3.1 Overzicht investeringskosten per opgave (afgerond, in miljoenen) 

Opgave Investeringskosten 

N2000 € 7,4 

NNN € 46,0 

Gebieden buiten N2000 en NNN € 1,5 

Totaal € 54,9 

 
 

3.2 Natura 2000 (N2000) 

Per N2000 gebied zijn kosten berekend. De benodigde investeringskosten per gebied staan 
beschreven in de N2000 beheerplannen en zijn voor elk N2000 gebied in Laag Holland 
weergegeven. 
 
In Laag Holland bevinden zich de volgende N2000 gebieden: 
• Eilandspolder 
• Ilperveld, Oostzanerveld, Twiske en Varkensland 
• Polder Westzaan 
• Polder Zeevang 
• Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder 
 

3.2.1 Kosten per N2000 gebied 
 
Tabel 3.2 Kosten per N2000 gebied (afgerond, in miljoenen) 

Gebied Investeringskosten 

Eilandspolder € 0,08 

Ilperveld, Oostzanerveld, Twiske en Varkensland € 3,4 

Polder Westzaan € 2,8 

Polder Zeevang geen opgaven/kosten 

Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder € 1,1 

Totaal € 7,4 

 
3.2.2 Totaal 

 
De totale investeringskosten voor de realisatie (kwaliteit en kwantiteit) van N2000 gebieden 
bedraagt afgerond € 7,4 miljoen. 
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3.3 Natuur Netwerk Nederland (NNN) 

3.3.1 Realisatie NNN 
 
De kosten voor de realisatie van het NNN in de provincie Noord-Holland zijn in de 
Realisatiestrategie NNN (2020) beschreven. De kosten voor Laag Holland zijn berekend o.b.v. het 
aantal hectare.  
 

3.3.2 Totaal 
 
De totale investeringskosten voor de realisatie van NNN bedragen € 46,0 miljoen. 
 

3.4 Gebieden buiten N2000 en NNN 

De kosten voor het thema Natuur buiten N2000 en NNN gebieden is berekend o.b.v. de begroting 
voor het masterplan Biodiversiteit. De kosten voor Laag Holland zijn berekend o.b.v. het aantal 
hectare.  
 

3.4.1 Totaal 
 
De totale investeringskosten voor gebieden buiten N2000 en NNN bedragen € 1,5 miljoen.  
 

3.5 Totaal 

De totale investeringskosten voor het thema Natuur bedragen € 54,9 miljoen. 
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4 Energie 

4.1 Inleiding 

Onderstaande paragrafen geven inzicht in de benodigde investeringskosten voor het thema 
Energie. In Tabel 4.1 is een totaaloverzicht van de opgaven en bijbehorende kosten voor het thema 
Energie weergegeven. De kostenberekening is op een hoger detailniveau terug te vinden in bijlage 
II.  
 
Tabel 4.1 Overzicht investeringskosten per opgave (afgerond, in miljoenen) 

Opgave Investeringskosten 

Zonne-energie € 328,2 

Wind-energie € 7,5 

Totaal € 335,7 

 
 

4.2 Zonne-energie 

De benodigde investeringskosten voor het realiseren van de opgave op het gebied van zonne-
energie zijn berekend o.b.v. de meest recente kengetallen van het VESTA MAIS 5.0 model van 
PBL. Door een eventuele toename in efficiëntie kunnen de benodigde investeringskosten afnemen 
in de toekomst.  
 

4.3 Windenergie 

De benodigde investeringskosten voor het realiseren van de opgave op het gebied van windenergie  
zijn berekend o.b.v. de meest recente kengetallen van het SDE++ model van PBL. Door een 
eventuele toename in efficiëntie kunnen de benodigde investeringskosten afnemen in de toekomst.  
 

4.4 Totaal 

De totale investeringskosten voor het thema Energie bedragen afgerond € 335,7 miljoen. 
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5 Landschap en cultuurhistorie 

5.1 Inleiding 

Voor het thema Landschap en Cultuurhistorie is het uitgangspunt dat er per deelgebied een budget 
gereserveerd moet worden om ondergeschikt aan andere veranderingen landschapsversterking toe 
te passen. De kostenberekening is terug te vinden in bijlage III. 
 

5.2 Uitwerking 

De opgave voor het thema Landschap en cultuurhistorie is procesmatig geformuleerd en vereist het 
monitoren van opgaven. Dat wil zeggen dat alle nieuwe ontwikkelingen landschappelijk moeten 
worden ingepast en moeten aansluiten bij de uitgangspunten van het beleid voor landschap en 
cultuurhistorie. Een deel van deze kosten komt daarmee naar verwachting ook bij marktpartijen te 
liggen, bijvoorbeeld bij de aanleg van een nieuw zonnepark en de landschappelijke inpassing 
hiervan. Op deze manier zullen de opgaven voor dit thema worden geborgd.  
 

5.3 Totaal 

Het totaalbudget voor dit thema is ingeschat o.b.v. een percentage van 1% van de totale 
investeringskosten voor Laag Holland. De totale investeringskosten voor het thema Landschap en 
Cultuurhistorie komen hiermee uit op afgerond € 10,2 miljoen. 
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6 Bezoek en beleving 

6.1 Inleiding 

Onderstaande paragrafen geven inzicht in de benodigde investeringskosten voor het thema Bezoek 
en beleving. In Tabel 6.1 is een totaaloverzicht van de opgaven en bijbehorende kosten voor het 
thema Bezoek en beleving weergegeven. De kostenberekening is op een hoger detailniveau terug 
te vinden in bijlage IV.  
 
Tabel 6.1 Overzicht investeringskosten per opgave (afgerond) 

Opgave Investeringskosten 

Voldoende ruimte voor toenemende vraag € 12,6 

Versterken toeristisch-recreatief aanbod € 82,0 

Optimale benutting toeristisch-recreatief aanbod door goed verbonden 

en bereikbaar netwerk 

€ 5,0 

Balans tussen toerisme en natuur, landschap en omgeving € 18,0 

Totaal € 117,5 

 
6.2 Voldoende ruimte voor toenemende vraag 

De kosten voor de opgave ‘voldoende ruimte voor toenemende vraag’ zijn berekend op basis van 
kengetallen en terug te vinden in de bijlage. De ingeschatte totale investeringskosten bedragen 
afgerond € 12,6 miljoen. 
  

6.3 Versterken toeristisch-recreatief aanbod 

De kosten voor de opgave ‘versterken toeristisch-recreatief aanbod’ zijn berekend op basis van 
kengetallen en terug te vinden in de bijlage. De ingeschatte totale investeringskosten bedragen 
afgerond € 82,0 miljoen. 
 

6.4 Optimale benutting toeristisch-recreatief aanbod door goed verbonden en 
bereikbaar netwerk 

De kosten voor de opgave ‘Optimale benutting toeristisch-recreatief aanbod door goed verbonden 
en bereikbaar netwerk’ zijn berekend op basis van kengetallen en terug te vinden in de bijlage. De 
ingeschatte totale investeringskosten bedragen afgerond € 5,0 miljoen. 
 

6.5 Balans tussen toerisme en natuur, landschap en omgeving 

De kosten voor de opgave ‘Balans tussen toerisme en natuur, landschap en omgeving’ zijn 
berekend op basis van kengetallen en terug te vinden in de bijlage. De ingeschatte totale 
investeringskosten bedragen € 18,0 miljoen. 
 

6.6 Totaal 

De totale investeringskosten voor het thema Bezoek en beleving bedragen afgerond € 117,5 
miljoen.  
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7 Water, bodemdaling en klimaat 

7.1 Inleiding 

Onderstaande paragrafen geven inzicht in de benodigde investeringskosten voor het thema Water, 
bodemdaling en klimaat. In Tabel 7.1 is een totaaloverzicht van de opgaven en bijbehorende 
kosten voor het thema Water, bodemdaling en klimaat weergegeven. De kostenberekening is op 
een hoger detailniveau terug te vinden in bijlage IV.  
 
Tabel 7.1 Overzicht investeringskosten per opgave (afgerond) 

Opgave Investeringskosten 

Reductie CO2 uitstoot € 10,9 

Reductie CO2 uitstoot veengebieden door bodemdaling € 31,6 

(Verbeteren) kwaliteit leefomgeving € 141,7 

Landelijk gebied is beschermd tegen de gevolgen van klimaatverandering € 176,2 

Totaal € 360,5 

 
 

7.2 Reductie CO2 uitstoot 

De kosten voor de opgave ‘Reductie CO2 uitstoot’ zijn berekend op basis van de kosten zoals 
opgenomen in het Klimaatakkoord 2019, thema Landbouw en landgebruik. De ingeschatte totale 
investeringskosten voor Laag Holland zijn berekend o.b.v. het aantal hectare en bedragen afgerond 
€ 10,9 miljoen. 
 

7.3 Reductie CO2 uitstoot veengebieden door bodemdaling 

De kosten voor de opgave ‘Reductie CO2 uitstoot veengebieden door bodemdaling’ zijn berekend 
op basis van de kosten zoals opgenomen in het Klimaatakkoord 2019, thema Landbouw en 
landgebruik. De ingeschatte totale investeringskosten voor Laag Holland zijn berekend o.b.v. het 
aantal hectare en bedragen afgerond € 31,6 miljoen. 
 

7.4 (Verbeteren) kwaliteit leefomgeving 

De kosten voor de opgave ‘(Verbeteren) kwaliteit leefomgeving’ zijn berekend op basis van 
verschillende kengetallen. De ingeschatte totale investeringskosten voor Laag Holland zijn 
berekend o.b.v. het aantal hectare en bedragen afgerond € 283,5 miljoen. Een deel van deze 
opgave draagt bij aan de ambities en opgaven zoals geformuleerd in het thema Agri & food. De 
helft van dit bedrag is daarom opgenomen binnen dit thema. Hiermee komt het totaalbedrag voor 
deze opgave binnen het thema Water, bodemdaling en klimaat uit op € 141,7 miljoen. 
 

7.5 Landelijk gebied is beschermd tegen de gevolgen van klimaatverandering 

De kosten voor de opgave ‘Het landelijk gebied is beschermd tegen de gevolgen van 
klimaatverandering’ zijn berekend op basis van de kosten zoals op genomen in de rapportage ‘Naar 
een kosteneffectieve aanpak van klimaatadaptatie in Nederland’ (Sweco, 2018). In deze rapportage 
is het totale verwachte schadebedrag van de gevolgen van klimaatverandering (o.a. hittestress, 
droogte, wateroverlast) voor het stedelijk gebied van Nederland berekend. Deze totale kosten zijn 
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gelijk gesteld aan de kosten van de verwachte opgave op dit gebied tot 2050. Omdat de kosten in 
landelijk gebied voor klimaatadaptatie lager zijn dan in stedelijk gebied, is aangenomen dat 40% 
van deze totale kosten voor het landelijk gebied geldt. Het totaalbedrag voor het deelgebied Laag 
Holland is vervolgens berekend op basis van het aantal hectare. Hiermee komt het totaalbedrag 
voor deze opgave uit op afgerond € 176,2 miljoen.  
 

7.6 Totaal 

De totale investeringskosten voor het thema Water, bodemdaling en klimaat bedragen afgerond € 
360,5 miljoen.  
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8 Agri & food 

8.1 Inleiding 

Onderstaande paragrafen geven inzicht in de benodigde investeringskosten voor het thema Agri & 
food. De kostenberekening is op een hoger detailniveau terug te vinden in bijlage VI.  
 

8.2 Uitwerking 

Om invulling te geven aan verschillende ambities op het thema Agri & food is door de provincie 
Noord-Holland de Uitvoeringsagenda Voedselvisie opgesteld. Voor het uitvoeren van deze agenda 
is van 2020 tot 2040 in totaal € 6,1 miljoen beschikbaar. Deze kosten bedragen uitsluitend de 
kosten die de provincie moet dragen, niet de kosten voor de hele transitie. 
 
Op basis van het aantal hectare is berekend dat voor de regio Laag Holland ongeveer € 1,3 miljoen 
euro uit het budget van de Voedselvisie beschikbaar is. Omdat de ambities naar inschatting hoger 
liggen dan wat er met de voorgestelde acties uit de voedselvisies bereikt kan worden, is 
aangenomen dat het budget voor Laag Holland met 30% moet worden verhoogd.  
 
Daarnaast dient te worden opgemerkt dat de investeringen uit het thema Water, bodemdaling en 
klimaat ook voor een deel bijdragen aan de in dit thema geformuleerde opgaven. Daarom is 50% 
van de totale investeringskosten voor de opgave ‘(Verbeteren) kwaliteit leefomgeving’ opgenomen 
onder het thema Agri & food. 
 

8.3 Totaal 

De totale kosten voor het thema Agri & food komen uit op afgerond € 143,3 miljoen voor de regio 
Laag Holland.  
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9 Benodigde inzet 

9.1 Inleiding 

Onderstaande paragrafen geven inzicht in de investeringskosten met betrekking tot de benodigde 
inzet om de gebiedsopgaven te realiseren. In  
Tabel 9.1 is een totaaloverzicht van de opgaven en bijbehorende kosten voor de benodigde inzet 
weergegeven. De kostenberekening is op een hoger detailniveau terug te vinden in bijlage VII.   
 
Tabel 9.1 Overzicht investeringskosten per opgave (afgerond) 

Opgave Investeringskosten 

Laag Holland € 4,1 

Per deelgebied € 8,5 

Totaal € 12,6 

 
 

9.2 Laag Holland 

Voor heel Laag Holland is de volgende aanname qua benodigde inzet tot en met het jaar 2030 als 
volgt geformuleerd: 

• Commissaris 2 dagen per week 0.4 fte (schaal 12) 
• Secretariaat/communicatie 3 fte (schaal 9) 
• Platform content: inhuur en ondersteuning van o.a. kennisinstituten, ontwerpende onderzoeken, 

pilots, participatie 5 fte (schaal 9) 
 

9.3 Per deelgebied 

Per deelgebied is de volgende aanname qua benodigde inzet tot en met het jaar 2030 als volgt 
geformuleerd: 

• 2 projectleiders part-time gemeente (schaal 12) 
• 20 gebiedsessies: organisatie, ambtelijke inzet, zaalhuur, uitnodigingen etc. verdeeld over 

onderstaande fases (0.2 fte per jaar, schaal 12) 
- Fase 1 - inregelen – 1 jaar 6 sessies 
- Fase 2 – initiatieffase – 1 jaar 6 sessies 
- Fase 3 – onderzoeksfase – 2 jaar 4 sessies 
- Fase 4 – uitvoeringsfase – 4 jaar 4 sessie 

 
9.4 Totaal 

De totale investeringskosten voor de benodigde inzet tussen 2022 en 2030 bedragen afgerond € 
12,6 miljoen  
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Bijlagen 

Bijlage I: Natuur 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Thema Opgave Gebied/subopgave Kosten Bron Opmerkingen

Eilandspolder 78,000€                                N2000 beheerplan Eilandspolder 
Ilperveld, Oostzanerveld, Twiske en 
Varkensland 3,400,000€                           

N2000 beheerplan Ilperveld, 
Oostzanerveld, Twiske en Varkensland 

Polder Westzaan 2,766,000€                           N2000 beheerplan Polder Westzaan 
Polder Zeevang -€                                       N2000 beherplan polder Zeevang Geen opgave

Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder 1,106,000€                           
N2000 beheerplan Wormer- en Jisperveld 
& Kalverpolder 

Totaal 7,350,000€                           

Realisatie NNN
Realisatiestrategie voor de afronding van 
het NNN in Noord-Holland

Totaalbudget NNN realisatie Noord-Holland, 
verhouding Laag Holland (in ha)

Totaal Noord-Holland 132,000,000€                       
Totaal Laag Holland 46,041,035€                         

Totaal 46,041,035€                        

Overige maatregelen Totaal Noord-Holland 7,781,000€                           Begroting masterplan biodiversiteit
Totaalbudget realisatie Noord-Holland, verhouding 
Laag Holland (in ha)

Totaal Laag Holland 1,486,077€                           
Totaal 1,486,077€                           

Totaal  €                        54,877,112 

Natuur

N2000

NNN

Gebied buiten NNN en N2000
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Bijlage II: Energie 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thema Opgave Ambitie Aantal GWh Aantal KWh Aantal panelen Kosten Bron
Hoeveelheid zonne-energie opgewekt op grote daken 141.9 141900000 946000 193,930,000€          PBL (VESTA MAIS 5.0)
Hoeveelheid zonne-energie opgewekt boven parkeerplaatsen 56.32 56320000 375467 76,970,667€             PBL (VESTA MAIS 5.0)
Hoeveelheid zonne-energie opgewekt op geluidsschermen 0.37 370000 2467 505,667€                  PBL (VESTA MAIS 5.0)
Hoeveelheid zonne-energie opgewekt via overige locaties 41.57 41570000 277133 56,812,333€             PBL (VESTA MAIS 5.0)

Totaal 328,218,667€          

Thema Opgave Ambitie Aantal GWh Uren GW vermogen KW vermogen Investering Bron
Energie Wind-energie 2-windmolens van 9.8 GWh 9.8 3150 0.003111 3111 3,748,755€                  PBL (SDE++)
Totaal 7,497,510€                  

Totaal 335,716,177€              

Energie Zonne-energie
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Bijlage  III: Landschap en cultuurhistorie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thema Opgave Uitwerking Investeringskosten Per deelgebied Bron

Benodigde inzet

Ondergeschikt aan andere 
veranderingen 

landschapsversterking 
toepassen

1% van totale 
investeringskosten voor Laag 
Holland

8,482,179€                         652,475.31€                       
Totaal 8,482,179€                         652,475.31€                       
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Bijlage IV: Bezoek en beleving 

 
 
 

 
 
 
 
 

Thema Opgave Indicatoren Maatregelen Uitwerking  Investeringskosten Bron
 Basis 

10 infopanelen 22,342€                                Recreatiemodule IKN WUR
100 borden 16,100€                                Recreatiemodule IKN WUR
500 parkeerplekken per parkeervoorziening 3,906,250€                           Bouwkostenkompas
aantal laadvoorzieningen (15 per parkeervoorziening) 262,500€                              Expert judgement

1x verbeteren bereikbaarheid OV Bushaltes en transferia Zie hieronder
1x bezoekerscentrum Kosten aanleg bezoekerscentrum Schiermonnikoog 3,500,000€                           Natuurmonumenten
Uitbreiding netwerk rondom stedelijk gebied 1 kilometer 
wandelroute per kern (30 km in totaal) 30 km wandelroute (halfverhard) 1,423,200€                           Recreatiemodule IKN WUR
3 kilometer fietsroute per kern 10km in totaal 10 km fietspad (verhard) 2,239,900€                           Recreatiemodule IKN WUR

Natuurspeelplaats 278,310€                              MKBA Speeltuinen Ecorys (2020)

Sportvoorziening 30,000€                                
Hercules speeltoestellen: 
https://www.herculesspeeltoestellen.nl/

Verkeersveilige toegang tot het gebied Combinatie 20 zebrapaden, 25 drempels, 6 wegversmalligen 587,300€                              

1x bezoekerscentrum Zie hierboven
1x nieuwe parkeervoorziening Zie hierboven
Toevoegen natuurspeelplaatsen per kern Zie hierboven

15 voorzieningen transformeren tot musea, horeca, outdoor 
activiteiten, bootje varen, fierljeppen Inschatting totale kosten 300,000€                              Expert judgement

Subtotaal 12,565,902€                        
Hoeveelheid monumenten met passende 
herbestemming 100 monumenten passend herbestemmen Gemiddeld 350m2 per object 75,000,000€                        Expert judgement
Hoeveelheid lokale musea verbonden aan 
toeristisch-recreatieve routes 5 aantal voorzieningen verbinden aan net werk d.m.v. bordjes 10 borden per voorziening 8,050€                                  Recreatiemodule IKN WUR

5 projecten die verhalen en identiteit van Laag Holland vertellen, 
onder andere door middel van informatieborden en een app 6 informatieborden 13,405€                                Recreatiemodule IKN WUR

App 50,000€                                Inschatting o.b.v. aanbieders

Aantal vitale verblijfsaccomodaties 15 projecten om verblijfsaccommodaties op te knappen
Combinatie klein: 4x 100m2, 9x middel: 500m2, 2x groot: 
1000m2 = 6.900m2 6,900,000€                           Expert judgement

Subtotaal 81,971,455€                        

Mate waarin het toeristisch recreatieve aanbod de 
Laag Hollandse identiteit en verhalen benut en 
versterkt

Bezoek en beleving

Versterken toeristisch-
recreatief aanbod

Voldoende ruimte voor 
toenemende vraag

Kwaliteit van het aanbod, diversiteit van 
voorzieningen, mate waarin het aanbod nieuw en 

eigentijds is

Gebiedsbrede bewegwijzering

5x parkeervoorzieningen met faciliteiten
Mate van balans in toeristisch-recreatieve druk 
t.b.v. inwoner en/of recreant

Mate waarin (groeiende) recreatiebehoefte wordt 
opgevangen bij de bron Toevoegen van 2 voorzieningen (natuurspeelplaats, 

sportvoorziening) per kern (10 totaal)

3 nieuwe voorzieningen met vernieuwend aanbod (passend bij 
karakter buitengebied)
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20 km per modaliteit uitgebreid Wandelpad (half verhard) 948,800€                              Recreatiemodule IKN WUR
Fietsen (half verhard) 1,724,200€                           Recreatiemodule IKN WUR
Paardrijden 204,600€                              Recreatiemodule IKN WUR

Opzetten van een campagne en toevoegen van 5 bushaltes 5 bushaltes 2,000,000€                           CROW
Campagne 100,000€                              Expert judgement

Subtotaal 4,977,600€                          

Gebiedsbrede bewegwijzering
5x parkeervoorzieningen met faciliteiten
1x verbeteren bereikbaarheid OV
1x bezoekerscentrum

Kwaliteit van biodiversiteit op en rondom 
recreatieve voorzieningen
Hoeveelheid circulaire en energieneutrale 
recreatieve voorzieningen (verblijfsaccomodatie, 
horeca, etc.)

Stimuleringsregeling voor recreatieve voorzieningen om circulair 
en energieneutraal te worden 625,000€                              Provincie Noord-Holland

Busverkeer elektrisch maken 630,260€                              IenW

5 transferia aan rand van het gebied 16,500,000€                        CROW
Transferia voorzien van deelfietsensysteem 5 deelfietssystemen, 25 fietsen per transferium 225,000€                              RWS

Subtotaal 17,980,260€                        
Totaal 117,495,218€                      

Verbinden van voorzieningen d.m.v. duurzame 
routenetwerken voor wandelen, fietsen en 
paardrijden

Stimuleren van het gebruik van openbaar vervoer

O.b.v. goede strategie sturen op bezoekersstromen

Bezoek en beleving

Reeds uitgewerkt onder eerste indicator

Reeds uitgewerkt onder thema natuurBalans tussen toerisme en 
natuur, landschap en 

omgeving

Hoeveelheid uitstoot van toeristisch-recreatief 
vervoer

Optimale benutting toeristisch-
recreatief aanbod door goed 

verbonden en bereikbaar 
netwerk
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Bijlage V: Water, bodemdaling en klimaat 

 
Thema Opgave Subopgave Indicatoren Aanname Investeringskosten Bron Opmerkingen

Hoeveelheid broeikasgasemissie van landbouw en 
niet-landbouw (CO2, CH4 en N2O)
Koolstofvastlegging door blijvend grasland

Totaal 10,948,000€                                                            

Hoeveelheid koolstofvastlegging door blijvend 
grasland

 Bodemdaling stoppen op landbouwgrond 
(10.308 ha) 
  - 25% onderwaterdrainage 
  - 25% overstappen op natte teelten 

Totaal 31,611,200€                                                            

Kosten KRW Kosten Laag Holland o.b.v. aantal ha 6,280,815€                                                              QS KRW (Ecorys, 2021)
Kosten Nitraatrichtlijn Kosten Laag Holland o.b.v. aantal ha 14,690,136€                                                            QS KRW (Ecorys, 2021)

In 2030 alle Nederlandse landbouwbodems 
duurzaam beheerd: meer organisch stof, 
bodemleven, minder verdichting, meer 
waterbufferend vermogen 262,508,711€                                                          

https://www.stowa.nl/deltafacts/zo
etwatervoorziening/droogte/belang-
van-bodemorganische-stof-voor-het-
waterbeheer , jaarlijkse kosten 
gecorrigeerd naar eenmalige kosten 
o.b.v. discontovoet

In 2030 vindt plantaardige productie plaats 
met planten en teeltsystemen die 
weerbaar zijn, waardoor ziekten en plagen 
minder kans krijgen en minimaal 
(chemische) gewasbeschermingsmiddelen -€                                                                          

Nagenoeg kostenneutraal, kosten 
aanpassing gecompenseerd door 
afnemend gebruik 
gewasbeschermingsmiddelen

Het landelijk gebied is 
beschermd tegen de gevolgen 

van klimaatverandering
Maatregelen om gevolgen tegen te gaan 
van wateroverlast, hittestress, verdroging, 
verzilting en gevolgen van overstroming 176,229,545€                                                          

Naar een kosteneffectieve aanpak 
van klimaatadaptatie in Nederland 
(Sweco, 2018)

40% totale kosten stedelijk gebied 
voor landelijk gebied

Totaal 317,969,376€                                                          
Totaal 360,528,576€                                                          

Hoeveelheid bodemdaling

10,948,000€                                                            

31,611,200€                                                            

o.b.v. Klimaatakkoord 2019. 
Landbouw en Landgebruik

o.b.v. Klimaatakkoord 2019. 
Landbouw en Landgebruik

(Verbeteren) kwaliteit 
leefomgeving (50% van 

opgave/kosten voor thema 
Agri & food)

Grondwaterkwaliteit moet uitkomen onder 
50mg per liter (doelstelling nitraatrichtlijn), 
grond- en oppervlaktewater conform 
doelen van KRW. In 2027 alle noodzakelijke 
maatregelen om waterkwaliteitsdoelen te 
bererieken getroffen

Water, bodemdaling 
en klimaat

Reductie CO2 uitstoot 
veengebieden door 

bodemdaling

Reductie CO2 uitstoot

De uitstoot van klimaatgassen in 
veengebieden door bodemdaling is in 

Nederland gereduceerd met 1 Mton CO2-
eq./jaar in 2030 t.o.v. de referentieperiode 

1990, door een vermindering van de 
bodemdaling.

Emissiereductie broeikasgassen:
Voor 2030 hebben de landbouw- en 

landgebruiksectoren een taakstellende 
opgave van een additionele afname 

(bovenop bestaand beleid) van 3,5 Mton 
broeikasgasemissies (t.o.v. het emissiepad 

bij ongewijzigd beleid van 2016), maar 
hebben de sectoren zich in het 

klimaatakkoord gecommitteerd aan 6 Mton 
emissiereductie in 2030.
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Bijlage VI: Agri & food 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Thema Opgave Aanname Investeringskosten Bron

De grondgebonden landbouw is 
natuurinclusief (niveau II)
De kringlopen zijn op een zo laag 
mogelijk niveau gesloten
25% van wat we eten komt uit de 
regio

Totaal Noord-Holland 6,100,000€                                                              Voedselvisie Noord-Holland
Totaal Laag Holland 1,165,027€                                                              

Ambitie +30% Totaal Laag Holland  €                                                              1,514,535 

(Verbeteren) kwaliteit 
leefomgeving

50% van deze opgave uit thema 
Water, bodemdaling en klimaat 

voor thema Agri & food 141,739,831€                                                          
Totaal 143,254,366€                                                          

Voedselvisie

Agri & Food
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Bijlage VII: Benodigde inzet proces 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Thema Opgave Indicatoren Aantal fte Investeringskosten per jaar Totaal Per deelgebied
Tot 2030 commissaris 2 dagen per week (schaal 
12) 0.4 27,200€                                       217,600€                   Nvt
Secreatariaat/communicatie 3fte (schaal 9) 3 144,000€                                     1,152,000€               Nvt
Platform content (schaal 9) 5 340,000€                                     2,720,000€               Nvt
Tot 2030 twee projectleiders part-time gemeente 
(schaal 12) 13 884,000€                                     7,072,000€               544,000€                 
Organiseren 20 gebiedssessies (0.2 fte per jaar, 
schaal 12) 0.2 176,800€                                     1,414,400€               108,800€                 

Totaal 12,576,000€             652,800.00€           

Tarieven (excl. BTW, 
afgerond)  

Kosten 
(jaar)

Schaal 12  1fte 68,000€      
Schaal 9  1fte 48,000€      
o.b.v. CAR-UWO 2020 en werkgeverslasten

Inzet voor heel Laag Holland

Per deelgebied

Benodigde inzet proces
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Bijlage VIII: Kengetallen en rekenregels 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Thema Titel Investeringskosten Eenheid Bron Toelichting
Basis

Algemeen Oppervlakte Laag Holland 50841 ha
Oppervlakte Zuid-Holland 266200 ha
NNN Laag Holland 5605 ha
NNN Zuid-Holland 1955 ha
landbouwbedrijven NL 53233 stuk CBS (2019)
landbouwbedrijven Laag Holland 782 stuk
Gemiddeld ha landbouw Laag Holland 45434 ha o.b.v. agrimatie.nl (58,1 ha per bedrijf)
Discontovoet (van structurele jaarlijkse kosten 
naar eenmalige kosten) 2.25%

Energie Kosten zonnepaneel 205 EUR/m2 PBL (VESTA MAIS 5.0)
Huidige kosten, mogelijk verlaagd door o.a. toename 
efficiëntie in de toekomst

Vermogen zonnepaneel 150 kWh/j/m2 PBL (VESTA MAIS 5.0)
Huidig vermogen, mogelijk verhoogd door toename 
efficiëntie in de toekomst

Investeringskosten windmolen 1205 EUR/kW PBL (SDE++)
Bezoek en beleving

 - verhard 223.99 EUR/m2 Recreatiemodule IKN WUR
 - halfverhard 86.21 EUR/m2 Recreatiemodule IKN WUR

 - verhard 70.1 EUR/m2 Recreatiemodule IKN WUR
 - halfverhard 47.44 EUR/m2 Recreatiemodule IKN WUR
 - onverhard 8.92 EUR/m2 Recreatiemodule IKN WUR

 - onverhard 10.23 EUR/m2 Recreatiemodule IKN WUR

 - verhard 24.09 EUR/m2 Recreatiemodule IKN WUR
 - halfverhard 24.09 EUR/m2 Recreatiemodule IKN WUR
 - gras 24.09 EUR/m2 Recreatiemodule IKN WUR
 - onverhard 24.09 EUR/m2 Recreatiemodule IKN WUR

Fietspad

Wandelpad

Ruiterpad

Parkeerterrein
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Bezoek en beleving Infopaneel 2234.2 stuk Recreatiemodule IKN WUR
Bord 161 stuk Recreatiemodule IKN WUR
Handwijzer 161 stuk Recreatiemodule IKN WUR
Zitbank/picknickset 830.5 stuk Recreatiemodule IKN WUR
Oppervlakteparkeren (openbaar) 1562.5 EUR/stuk Bouwkostenkompas 12,5 m2 per parkeervak
Middelgrote speeltuin 27831 EUR/stuk MKBA speeltuinen Ecorys (2020)
Speeltoestel 3000 EUR/stuk https://www.herculesspeeltoestellen.nl/
Herbestemming 2500 EUR/m2 Expert judgement, Michel Hek (Ecorys)
Renovatie 1000 EUR/m2 Expert judgement, Michel Hek (Ecorys)
Voorzieningen transformeren 300000 EUR/totaal Expert judgement, Michel Hek (Ecorys)
Ontwikkelen app 50000 EUR/stuk Inschatting o.b.v. aanbieders
Campagne 100000 EUR/totaal Expert judgement

Transferium 3300000 EUR/stuk
CROW: https://www.crow.nl/kennis/bibliotheek-verkeer-en-
vervoer/kennisdocumenten/transferium-renesse Transferium Renesse à 3,3 miljoen (buitengebied)

Deelfietssysteem 1800 EUR/fiets

RWS: https://rwsduurzamemobiliteit.nl/slag/toolbox-slimme-
mobiliteit/fiets/factsheet-deelfietssystemen/@209467/factsheet-
deelfietssystemen/

Bushalte 400000 EUR/stuk CROW
Laadpaal elektrische auto 3500 EUR/stuk Expert judgement, Guus van den Born (Ecorys)

Elektrisch maken bus 630260 budget Laag Holland
IenW: https://www.nieuwsienw.nl/2005612.aspx?t=Nederland-
maakt-tempo-met-schone-bussen

40  miljoen euro voor schone bussen in NL, 3,3 
miljoen per provincie

Verkeersveiligheid: drempel fietskruispunt 5700 EUR/stuk
Arcadis, Kostenkengetallen menukaart investeringsimpuls 
verkeersveiligheid (2020-2021)

Verkeersveiligheid: zebrapad 1900 EUR/stuk
Arcadis, Kostenkengetallen menukaart investeringsimpuls 
verkeersveiligheid (2020-2021)

Verkeersveiligheid: fietsoversteek via 
middeneiland bij kruispunt 54100 EUR/stuk

Arcadis, Kostenkengetallen menukaart investeringsimpuls 
verkeersveiligheid (2020-2021)

Verkeersveiligheid: wegversmalling 3100 EUR/stuk
Arcadis, Kostenkengetallen menukaart investeringsimpuls 
verkeersveiligheid (2020-2021)

Verkeersveiligheid: drempel 9300 EUR/stuk
Arcadis, Kostenkengetallen menukaart investeringsimpuls 
verkeersveiligheid (2020-2021)

Stimuleringsregeling 625000 totaal

Noord-Holland: https://www.noord-
holland.nl/Loket/Producten_en_Diensten/Producten_op_alfabe
t/H/HIRB_duurzaamheid_Noord_Holland_2021_subsidie 

2.500.000 subsidieplafond voor HIRB+ duurzaamheid 
Noord-Holland 2021. Aanname is 20% voor Laag 
Holland en recreatieve voorzieningen



 

 

 
26 

  

Gebiedsprogramma Laag Holland 

 

Water, bodemdaling en klimaat HHNK uitgaven KRW periode 3 (2022-2027) 24300000 miljoen euro QS KRW Ecorys, 2021
beheergebied HHNK 196700 ha HHNK: https://www.hhnk.nl/hhnk-cijfers
kosten per ha beheergebied 123.54 eur/ha
kosten nitraatrichtlijn 200000000 euro/jaar QS KRW Ecorys, 2021
kosten nitraatrichtlijn per landbouwbedrijf 3757 euro/jaar

Bodemverbetering (groenbemesters) 5778 EUR/ha

STOWA: 
https://www.stowa.nl/deltafacts/zoetwatervoorziening/droogt
e/belang-van-bodemorganische-stof-voor-het-waterbeheer Groenbemesters per ha

Emissiereductie veehouderij NL 252000000
EUR/Totaal veehouderij NL 
(1.045.800 ha) Klimaatakkoord 2019, Landbouw en Landgebruik

Emissiereductie veenweidegebieden NL 276000000
EUR/Totaal veenweide NL 
(90.000 ha) Klimaatakkoord 2019, Landbouw en Landgebruik

Emissiereductie veehouderij per ha 241 EUR/ha
Emissiereductie veenweidegebieden per ha 3067 EUR/ha
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Over Ecorys 

Ecorys is een toonaangevend internationaal onderzoeks-  en adviesbureau dat zich richt op de 
belangrijkste maatschappelijke uitdagingen. Door middel van uitmuntend, op onderzoek gebaseerd 
advies, helpen wij publieke en private klanten bij het maken en uitvoeren van gefundeerde 
beslissingen die leiden tot een betere samenleving. Wij helpen opdrachtgevers met grondige 
analyses, inspirerende ideeën en praktische oplossingen voor complexe markt-, beleids-  en 
managementvraagstukken. 
 
Onze bedrijfsgeschiedenis begon in 1929, toen een aantal Nederlandse zakenlieden van wat nu 
beter bekend is als de Erasmus Universiteit, het Nederlands Economisch Instituut (NEI) oprichtten. 
Het doel van dit gerenommeerde instituut was om een brug te slaan tussen het bedrijfsleven en de 
wereld van economisch onderzoek. Het NEI is in 2000 uitgegroeid tot Ecorys.  
 
Door de jaren heen heeft Ecorys zich verspreid over de wereld met kantoren in Europa, Afrika, het 
Midden-Oosten en Azië. Wij werven personeel met verschillende culturele achtergronden en 
expertises, omdat wij ervan overtuigd zijn dat mensen met uiteenlopende eigenschappen een 
meerwaarde kunnen bieden voor ons bedrijf en onze klanten.  
 
Ecorys excelleert in zeven werkgebieden: 
-  Economic growth; 
-  Social policy; 
-  Natural resources; 
-  Regions & Cities; 
-  Transport & Infrastructure; 
-  Public sector reform; 
-  Security & Justice. 
 
Ecorys biedt een duidelijk aanbod aan producten en diensten:  
-  voorbereiding en formulering van beleid;  
-  programmamanagement; 
-  communicatie;  
-  capaciteitsopbouw (overheden);  
-  monitoring en evaluatie.  
 
Wij hechten waarde aan onze onafhankelijkheid, onze integriteit en onze partners. Ecorys geeft om 
het milieu en heeft een actief maatschappelijk verantwoord ondernemingsbeleid, gericht op 
meerwaarde voor de samenleving en de markt. Ecorys is in het bezit van een ISO14001-certificaat  
dat wordt ondersteund door al onze medewerkers. 
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Gedeputeerde Staten van Noord-Holland 
Postbus 3007 
2001 DA Haarlem       
 
Haarlem, 27 januari 2022                     
          
 
Betreft: Advies integraal gebiedsprogramma Laag Holland     
     
 
De Regiegroep Laag Holland is nauw betrokken geweest bij het optuigen van het integraal 
gebiedsprogramma Laag Holland en spreekt haar waardering uit over de conceptrapporten van 
adviesbureau BRO. Wij beschouwen de conceptrapporten als een belangrijke processtap om te 
komen tot een integrale uitvoering van de gebiedsprocessen in de verschillende deelgebieden van 
Laag Holland. Wij als Regiegroep willen daarin een regisserende, afstemmende en coördinerende 
functie vervullen, maar hebben daarvoor gereedschap nodig. Die hebben we nu verkregen, in de 
vorm van: 
 

1. Een overzicht over alle provinciale opgaven en bijbehorende indicatoren. 
2. Een dashboard, dat de opgaven enerzijds en de inspanningen vanuit de verschillende 

doelgroepen anderzijds met elkaar in verband brengt. Het bevat knoppen waaraan wij 
kunnen draaien, op deelgebiedsniveau en het overkoepelende Laag Hollandniveau. Het legt 
verbanden tussen het deelgebiedsniveau en het Laag Hollandniveau.  

3. Een helder begrippenkader, noodzakelijk voor een goede communicatie tussen alle partners 
die betrokken zijn bij de opgaven en de uitvoering ervan. 

4. Een gebiedsmodel, dat ons handelingsperspectief geeft. Het levert ook synergie op. Om dit 
zichtbaar te maken en die synergie te gaan gebruiken, hebben wij onze gezamenlijke 
instrumentenkoffer nader uitgewerkt en die als bijlage bij deze brief gevoegd. Onze 
gezamenlijke instrumentenkoffer biedt volop kansen voor het behalen van de opgaven. 

 
Wij adviseren u om de rapporten in concept vast te stellen en ze daarna open te stellen voor 
inspraak. Wij vragen u om hierin niet alleen de deelnemende organisaties in de regiegroep te 
betrekken, maar ook de gemeenten die (nog) geen lid zijn van de regiegroep. Zo mogelijk organiseert 
u een extra bijeenkomst met alle gemeenten na de gemeenteraadsverkiezingen over het proces en 
de rapporten, zodat we die opgebouwde synergie kunnen behouden en versterken met alle 
gemeenten in Laag Holland. 
 
Wij willen bij de rapporten nog enkele opmerkingen plaatsen. 
 

a. Het zijn allereerst uw eigen provinciale opgaven die in de rapporten zijn uitgewerkt. Voor een 
deel overlappen deze met onze opgaven, voor een deel hebben wij in de regio eigen of meer 
specifieke opgaven en rollen. Wij hebben niet de behoefte om die ook in de rapporten te 
gaan verwerken, maar vragen u wel om in de gebiedsprocessen de gemeenschappelijke 
ambitie te verkennen, de opgaven en rollen te benoemen en die vervolgens gezamenlijk op 
te pakken. Er is daarbij veel synergie mogelijk door gebruik te maken van elkaars 
instrumentarium (zie bijlage). Wij beschouwen dit als een concretisering van hetgeen 
beschreven is in rapport A van adviesbureau BRO op blz. 6.   
 

b. De 17 provinciale opgaven en daaruit voortvloeiende 88 indicatoren houden een zeker risico 
in van stuurloosheid in de uitvoering. Wij adviseren u daarom om prioriteit toe te kennen 
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aan de realisatie van het NNN in 2027 en de opgaven voor klimaat/bodemdaling, stikstof en 
de bijbehorende landbouwtransitie.  
 

c. Wij zijn benieuwd hoe het model in de praktijk gaat werken. Wij willen er graag mee 
proefdraaien in enkele deelgebieden en zo ervaren of het in de uitvoering werkbaar is. We 
werken daarbij samen als lerende organisaties. 

 
d. In de rapporten worden de begrippen ‘mandaat’ en ‘gebiedscontract’ gebruikt. In de 

regiegroep en in de gebiedsprocessen is echter geen sprake van algehele mandaten. Zo 
werken de landbouw- en natuurorganisaties aan specifieke opgaven binnen de context van 
hun eigen doelstellingen, en datzelfde geldt ook voor de opgaven van het 
hoogheemraadschap. Het woord ‘gebiedscontract’ suggereert een juridische insteek van de 
gebiedsprocessen, met een in-beton-gegoten benaderwijze. Ons inziens is dit niet wenselijk 
en niet correct. De overheden kunnen met nieuwe opgaven komen of de instrumentenkoffer 
aanpassen. Nieuwe colleges kunnen nieuwe accenten leggen. Dit gebeurt in overleg. De 
landbouw- en de natuurorganisaties kunnen eveneens om bijsturing vragen, als iets niet lukt. 
Daarom is voor alle opgaven voorzien in indicatoren en in monitoring van het geheel. Wij 
stellen voor om uit te gaan van een ‘stevige set aan afspraken’ (in plaats van ‘contracten’) 
voor de opgaven in de deelgebieden. Indien wij de rapporten op deze manier mogen 
interpreteren, dan heeft dat onze instemming. 

 
e. BRO heeft berekend dat € 850 miljoen benodigd is om alle opgaven volledig te kunnen 

realiseren, maar dit is in de conceptrapporten nog niet uitgewerkt. Daarom kunnen wij over 
het financiële aspect nu geen oordeel vellen en dus ook geen vorm van commitment 
afgeven. Uiteraard heeft het programma geld nodig om van betekenis te kunnen zijn. Wij 
adviseren u daarom om dit financiële aspect verder uit te laten werken en in uw definitieve 
besluitvorming uw financiële inzet op het programma expliciet te maken. Dat is belangrijke 
input voor ons dashboard en de opdrachtprofielen voor de deelgebieden. 

 
f. Duurzame energie is een opgave, die zowel in de stedelijke als in de landelijke omgeving 

wordt opgepakt. Daarvoor zijn specifieke overleg- en besluitstructuren opgetuigd, namelijk 
de RES-sen. Wij zijn van mening, dat dat afdoende is. Indien wij worden gevraagd om in 
relatie tot onze weidevogeldoelstellingen, de landschapsopgave of de agrarische 
infrastructuur eventueel een reactie of advies af te geven, dan zullen wij dat uiteraard doen. 
Hetzelfde geldt uiteraard voor alle andere opgaven die buiten ons programma worden 
opgepakt, zoals de verstedelijkings- en de mobiliteitsopgave. Ze vormen echter geen 
onderdeel van het gebiedsprogramma zelf. 

 
g. Wij werken bij voorkeur met opgaven die SMART zijn geformuleerd. Dat biedt een helder 

kader en de mogelijkheid van monitoring van de voortgang van die opgave. Wij missen 
momenteel dat kader nog voor de klimaat- en de bodemdalingsopgave van onze 
veenweiden. Bij voorkeur zien we dat dit kader ons wordt aangereikt in de op te stellen 
Regionale Veenweide Strategie (RVS). 
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De inspraak en het vaststellen van het definitieve programma vergt nog een aantal maanden. Wij 
gaan er van uit dat de gebiedsprocessen hier niet op wachten en onverminderd doorgaan. Er is 
genoeg urgentie om voortgang te blijven boeken in de deelgebieden, samen met alle partners. Dit 
onder het motto van BRO: “Groen, weids en in beweging”.  
 
 
Hoogachtend, 
 
 
De Regiegroep Laag Holland. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Regiegroep Laag Holland is een bestuurlijk adviesgremium met een regisserende, coördinerende 
en afstemmende rol onder voorzitterschap van de provincie. Leden zijn: 
-  de gemeenten Amsterdam, Zaanstad, Purmerend, Alkmaar, Waterland en Wormerland; 
-  het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier; 
-  Landschap Noord-Holland, Vereniging Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de Natuur- en 

Milieufederatie Noord-Holland; 
-  LTO Noord, de agrarische natuurvereniging Water, Land & Dijken en de Vereniging Behoud 

Boeren Waterland. 



 

 

Reactie van de provincie op het advies van de Regiegroep Laag Holland 

In zijn algemeenheid zijn het inderdaad de provinciale opgaven die in de rapporten zijn verwerkt. Het 
gebiedsprogramma is niet statisch, de provinciale opgaven kunnen wijzigen en ook de uitvoering 
ervan ligt niet bij voorbaat vast. Zo is bijvoorbeeld de realisatie van de stikstof- en klimaatambities 
van het kabinet Rutte 4 van directe invloed op het programma voor Laag Holland. Het integrale 
gebiedsprogramma is daarom een levend document op hoofdlijnen. 

In de deelgebieden dient bezien te worden welke opgaven de partners inbrengen om te komen tot 
een integrale uitvoering van de gebiedsprocessen. Daar worden de opgaven onderling gematcht en 
daar vindt ook het overleg plaats over inzet van capaciteit en geldmiddelen. 

Het advies van de Regiegroep Laag Holland op het concept integraal gebiedsprogramma is verwerkt 
in het definitieve gebiedsprogramma. Het overzicht met het instrumentarium waarover de partners 
beschikken om elkaars opgaven te kunnen realiseren is daarbij een heel bruikbaar hulpmiddel, 
waarvoor dank. Er valt veel synergie te behalen als we elkaars instrumentarium benutten bij de 
realisatie van de opgaven. 

Een belangrijke wijziging op het conceptprogramma is de toevoeging van klimaatadaptatie als 18e 
hoofddoel. Dit doet recht aan de centrale positie van het watersysteem in alle opgaven. De 
doelstelling luidt: Het landelijk gebied is beschermd tegen de gevolgen van klimaatverandering. Met 
bijbehorende indicatoren op het gebied van wateroverlast, hittestress, verdroging, verzilting en de 
gevolgen van overstroming. De toevoeging van klimaatadaptatie als hoofddoel is aanleiding geweest 
voor Ecorys om de investeringskosten van het programma Laag Holland nader te bezien. Dit heeft 
geleid tot aanpassingen ten opzichte van de conceptversie. 

Omdat de opgave voor klimaatadaptatie in Laag Holland nog niet SMART valt te benoemen, zijn ook 
de eraan toegerekende (hoge) kosten vooralsnog prematuur en hebben deze kosten een grote 
bandbreedte. Reden genoeg om dit complexe onderwerp nader uit te gaan werken, samen met 
HHNK.  

Tot slot een korte reactie op de opmerkingen in de brief van de Regiegroep. 

a. Wij zijn het geheel eens met deze opmerking. In de gebiedsprocessen worden de 
gemeenschappelijke ambities verkent, de opgaven en rollen benoemt en vervolgens 
gezamenlijk opgepakt. Daar ligt het zwaartepunt van het gebiedsprogramma. 

b. Wij zullen in het programma prioriteit toekennen aan de realisatie van het NNN in 2027 en 
de opgaven voor klimaat/bodemdaling, stikstof en de bijbehorende landbouwtransitie. Op de 
andere opgaven zoeken we naar meekoppelkansen. 
 

c. Wij zullen bij de start van de gebiedsprocessen in nieuwe deelgebieden met de partners 
bezien of met het model van BRO kan worden proefgedraaid.  
 

d. Geheel in lijn met het advies van de Regiegroep hebben wij de woordkeuze gewijzigd en 
hanteren nu het begrip ‘afsprakenlijst’. 
 

e. In totaal is voor de volledige realisatie van alle opgaven (incl. klimaatadaptatie) tot 2030 een 
investeringsbedrag benodigd van circa € 1 miljard vanuit overheden en bedrijfsleven. Omdat 
de maatregelen uiteindelijk in de gebiedsprocessen vormgegeven worden is de berekening 
van deze kosten indicatief. 
 



 

 

f. De uitvoering vindt geheel in lijn met het advies plaats. 
 

g. De Regionale Veenweide Strategie 1.0 biedt een kader voor de klimaat- en 
bodemdalingsopgave en wordt integraal onderdeel van de gebiedsprocessen in de 
deelgebieden. 
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Bijlage      Taken en instrumentarium in relatie tot opgaven Laag Holland 

De regiegroep Laag Holland wil synergie behalen uit de taken en instrumenten van de deelnemende 
organisaties om de opgaven in het integrale gebiedsprogramma Laag Holland te realiseren. De leden 
van de regiegroep zijn daarom nagegaan hoe zij elkaars instrumentarium kunnen benutten. 
Onderstaande tabel is daarvan het resultaat. Het is tevens een concretisering van de 
instrumentenkoffer (‘het handelen’), zoals beschreven in rapport A van adviesbureau BRO op blz. 6. 
De regiegroep wil het niet bij deze opsomming laten, maar hiermee aan de slag gaan en er op korte 
termijn ervaring mee gaan opdoen in een deelgebied van Laag Holland.   

Het is geen uitputtende opsomming en de instrumentenkoffer is uiteraard aan wijzigingen 
onderhevig. Te zijner tijd zal de regiegroep haar overzicht complementeren met de (nieuwe) 
instrumenten van het Rijk, die eveneens in synergie gaan worden ingezet in de gebiedsprocessen in 
Laag Holland. Het geheel biedt volop kansen voor het behalen van de opgaven. 

Het gaat om de realisatie van de volgende zes opgaven: 

1. natuur, 
2. agri en food; 
3. water, bodemdaling en klimaat; 
4. bezoek en beleving; 
5. landschap en cultuurhistorie; 
6. energie (duurzame energie in het landelijk gebied). 

Provincie Noord-Holland 

Taak Instrumentarium Draagt bij aan opgave(n) 
Omgevingswet (toekomst) 
Wet Natuurbescherming 

Provinciale verordening 
Omgevingsvisie 
Uitvoeren beleidscyclus 

1,2,3,4,5,6 

Opstellen visies Masterplan biodiversiteit, 
Voedselvisie, Visie Recreatie en 
Toerisme enz. 

1,2,3,4,5,6 

Opstellen en realisatie 
uitvoeringsagenda’s 

Uitvoeringsagenda Voedselvisie, Nota 
besteding Impulsgelden Veenweiden, 
Regionaal Waterprogramma N-H 
2022-2027, Klimaat-adaptatie N-H, 
enz. 

1,2,3,6 

Overleg/regie Stikstoftafels, MRA-overleg, 
organisatie RES-sen, bestuurlijke 
overleggen in alle deelgebieden, vz 
regiegroep Laag Holland 

1,2,3,4,5,6 

Realisatie NNN RO: Begrenzen NNN 
Afwaardering van agrarische grond, 
vestiging natuurfunctie 
Verstrekken SKNL en SNL-subsidies 
voor inrichting en beheer 
Afbouw agrarisch natuurbeheer in het 
NNN 

1,3,4,5 

Realisatie Natura-2000 doelen Vaststellen Natura-2000 
beheerplannen 

1,3,4,5 



 

2 
 

Stikstofbeleid realiseren, o.a. door 
inzet Rijksinstrumentarium (bijv. 
opkoopregeling) 
Verstrekking subsidies aan diverse 
projecten 

Agrarisch natuurbeheer buiten 
het NNN 

Verstrekken subsidies aan collectieven 1,2,4,5 

Grondzaken Aankoop, verpachting, volledige 
schadeloosstelling, onteigening 

1 

(mede)loket voor projectsubsidies VP-Laag Holland, programma 
Markermeerdijken, subsidies voor 
herstel van natuur, Landbouwportaal 

1,2,3,4,5 

 

Gemeenten 

Taak Instrumentarium Draagt bij aan opgave(n) 
Omgevingswet 
Waarbij als gemeentelijke taak 
wordt aangemerkt: alle 
omgevingstaken behalve de 
waterschapstaken en taken die 
gemotiveerd zijn belegd bij 
provincie of rijk.  
In dit geval: biodiversiteit (niet 
NNN en N2000), klimaat (CO2 
uitstoot, niet de polderpeilen), 
landschap en cultuurhistorie, 
energie en milieuhygiene. In de 
nabije toekomst ook 
bodemkwaliteit van 
landbouwbodems (KRB).  

1.Bestemmingsplan actualiseren (tot 
medio 2022) 
2. Omgevingsvisie opstellen  
3 Omgevingsplan maken (rechtswege) 
klaar 1-7-2022 
4 actualiseren van omgevings- visie en 
-plan (ongoing) 
5 uitvoeren  beleidscyclus (doel 
vaststellen, monitoren, bijstellen) 
6 implementeren van de 
aanvullingswetten (voor de 
onderwerpen bodem, natuur, geluid 
en grondeigendom) 
7) omzetten bestemmingsplan, en 
milieuwetten waterland in 
omgevingsplan (=digitaliseren en 
harmoniseren).  
8) vergunningverlening 
9) handhaving 

1,5 en 6 
 
1,2,3,4,5,6 
1,5,6 
 
1,3,4,5,6 
 
Hangt af van doel dat 
gemeente stelt 
 
 
1, 3, 4 
 
 
 
 
 
 
1, 2, 3, 4, 5 en 6 
1,2, 3, 4, 5 en 6 

Omgevingsrecht  
Gaat per 1-7-2022 op in 
omgevingswet 

Wet milieubeheer  
Andere omgevingswetten 

5 

Onderhoud wegen en openbare 
ruimte 

Investeringsmiddelen; 
Faciliteren en coördineren 
ondergrondse infrastructuur; 
Openbare lichamen, zoals bijv. Twiske-
Waterland 

2,4 

Ondiep grondwater , Voorkomen 
overlast in openbare ruimte 

Rioleringsplan?  
Onderhoud openbare ruimte 
(investeringsbudgetten) 

2, 4 

Assetmanagement 
grondeigendom 

Verpachting 
Verhuur 

1, 3 

Afspraken met andere overheden Laag Holland, goede diensten, enz. 1,2,3,4,5,6 
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Contact met burgers en 
bedrijfsleven  

Verlengd bestuur 
(bestuurscommissies) 
omgevingsmanagers 

1,2,3,4,5,6 

 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 

Taak Instrumentarium Draagt bij aan de 
opgave(n) 

Waterwet/Omgevingswet (juli 
2022) 
 
• Waterveiligheid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Wateroverlast 
Bieden van 'basisbescherming' 
tegen wateroverlast 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Watertekort 
Beschikbaarheid van zoet water 

 

 
 
 
 

 
 
 

• Beleidsmaker,  
• Beheer en onderhoud primaire en 

regionale waterkeringen (o.a. 
toetsing en  
versterkingsprogramma) 

• Toetsing plannen van derden 
(watertoets), 

• vergunningverlening, toezicht en 
handhaving o.b.v. legger en keur, 

• Onderzoek en monitoring 
(dijkinspecties).  

 
 

• Beleidsmaker (o.a. peilbesluiten, 
faciliteren van functies),  

• Beheer en onderhoud waterlopen 
en kunstwerken (schouw/legger, 
bagger- en maaionderhoud). 

• toetsing plannen van derden 
(watertoets), 

• vergunningverlening, toezicht en 
handhaving op basis van legger en 
keur, (o.a. peilhandhaving, schouw, 
compenserende waterberging, 
dempingen).  

• Onderzoek en monitoring (aanleg 
waterbergingen, verbeteren 
watersysteem, opheffen 
knelpunten)  

• Kennisleverancier  (o.a. 
dataleverantie, 
scenarioberekeningen) 

 
• Beleidmaker (Trias Aquatica: zuinig 

omgaan met zoetwater, inzetten op 
behoud bestaande bronnen, 
benutten nieuwe bronnen, strategie 
zoetwaterverdeling, actieve 
deelname aan regionale en 
bovenregionale overlegstructuren)  

 
 
 
1,3,4,5 
 
 
 
 
 
 
 
1,3,4,5 
 
 
 
 
1,2,3,4,5,6 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,2,3,4,5,6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Idem 
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Kaderrichtlijn Water 
 
Waterkwaliteit 

• Beheer en onderhoud waterlopen 
en kunstwerken (schouw/legger, 
bagger- en maaionderhoud, 
gebiedseigen water vasthouden, 
inlaat naast gemaal) 

• Toetsing plannen van derden 
(watertoets),  

• vergunningverlening, toezicht en 
handhaving o.b.v, legger en  keur,  
Onderzoek en monitoring 
(alternatieve waterbronnen, 
monitoring waterstanden en 
zoutgehaltes). 

• Kennisleverancier 
(Waterhuishoudkundige blik op het 
Veenweidegebied 2020) 

• Grondwaterbeheerder 
(vergunningverlening onttrekkingen 
en infiltraties, peilbesluit (invloed 
oppervlaktewaterpeil is beperkt)). 

 
• Beleidmaker (KRW 

maatregelenpakketten) 
• Beheer en onderhoud waterlopen 

en oevers (aanleg 
natuurvriendelijke oevers, maaien 
en baggeren waterlopen, benutten 
overbreedte voor ecologisch beheer, 
stimuleren maatregelen o.a. door 
subsidieplatform Landbouwportaal) 

• Zuiveringstaak huishoudelijk 
afvalwater (RWZI's) 

• Toetsing plannen van derden 
(watertoets),  

• vergunningverlening, toezicht en 
handhaving o.b.v, legger en  keur,  

• Onderzoek en monitoring 
(meetnetten voor KRW 
oppervlaktewater en bepalen 
effectieve maatregelen) 

• Kennisleverancier 
(Waterhuishoudkundige blik op het 
Veenweidegebied 2020) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,2,3,4,5 
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LTO-Noord 

Taak Instrumentarium Draagt bij aan de 
opgave(n) 

Geen wettelijke taken Belangenbehartiging 1,2,3,4,5,6 

 Draagvlak gebiedsprocessen  

 Beheercheck  

Betekenis beheercheck: Deze check moet erop toezien dat ondernemers wel kunnen blijven ondernemen en 
dat ze niet de pas wordt afgesneden door doelstellingen op het gebied van NNN, bodemdaling, stikstof, etc. 
Uiteindelijk moeten er boeren in het gebied blijven om het landschap te kunnen beheren.  

 
Water, Land & Dijken 

 

Landschap Noord-Holland en Vereniging Natuurmonumenten 

Taak Instrumentarium Draagt bij aan de 
opgave(n) 

Realisatie NNN 

Assetmanagement 
grondeigendom 

• Aankoop grond met 
private en overheidsmiddelen 
(afwaardering) 
• Verpachting 
• Verhuur 

1,5 

Beheer natuurgebieden en 
landschapselementen 

• Beheer eigen 
natuurgebieden bekostigd 
voor 84% via SNL; 
• Beheer gebieden van 
gemeenten en particulieren 
(Natuurlijke Zaken en 
Groenploeg) 
• Openstelling en 
monitoring 
 

1,3,4,5 

Taak Instrumentarium Draagt bij aan de 
opgave(n) 

Collectief beheer van de 
plattelandsnatuur door onze 
leden 

Uitvoering regeling, zoals ANLb 
 
Kennisontwikkeling en -deling, 
innovatie, projectontwikkeling en 
uitvoering, monitoring en onderzoek 
voor de volgende thema’s 
- Natuur & Biodiversiteit 
- Beleefbaar landschap 
- Schoon water 
- Gezonde bodem 
- Klimaat 
 
 

1, 2, 3, 4, 5 
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Monitoring Natuurwaarden • Inzet eigen ecologen 
Werven en begeleiden 
monitoringvrijwilligers 

1 

Innovatieve projecten gericht op 
vermindering uitstoot klimaatgas  

• Initiatief nemen en 
coördineren innovatieve 
programma’s als IPV/VIPNL en 
Amsterdam Wetlands (oa IBP 
VP) 

1,2,3,5 

Beleidsbeïnvloeding • Inspraak op beleid en 
regelgeving bijvoorbeeld RES, 
bestemmingsplannen en 
verordeningen 
• Participatie in diverse 
overlegstructuren als 
Regietafel Laag Holland 

 

1,2,3,4,5,6 

Ondersteuning 
vrijwilligers(groepen) 

• Programma betrekken 
bij Groen biedt ruimte om 
deze taken uit te voeren. W.o. 
Ism ANV WLD begeleiden en 
opleiden 
weidevogelvrijwilligers; 
aanbieden cursussen, 
gereedschap.  

1,3,4,5,6 

Inspireren en mensen te 
betrekken bij natuur & landschap 

• Inzet Communicatiemiddelen 
als het magazine van 
Landschap Noord-Holland, 
sociale media. 

• Organisatie Excursies 

1,3,4,5,(6) 

 

Staatsbosbeheer (Rijksdienst met Wettelijke Taak) 

Taak  Instrumentarium Draagt bij aan de 
opgave(n): 

Assetmanagement 
grondeigendom  

• Aan- en verkoop met 
overheidsmiddelen t.b.v. te 
realiseren beleidsdoelen (w.o. 
N2000, NNN) 

• Verpachting  
• Verhuur  

1,3,4,5 

Uitvoeren Rijksbeleid Directe opdrachten vanuit het Rijk 
voor versnellen van te behalen 
doelstelling 

1,3,4,5 

Beheer natuurgebieden en 
landschapselementen 

beheer eigen natuurgebieden en 
landschapselementen bekostigd voor 
84% via SNL, incl. 
• openstelling natuurgebieden 

1,3,4,5 
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• monitoring met inzet eigen 
ecologen en 
monitoringsvrijwilligers 

Innovatieve projecten gericht op 
vermindering uitstoot klimaatgas 
en natuurherstel 

Initiatief nemen en coördineren 
innovatieve programma’s als 
Amsterdam Wetlands (oa IBP VP) en 
Valuta voor Veen. 

1,2,3,5  
 

Beleidsadvisering Inzet strategisch adviseurs 1,2,3,4,5,6  
 

Inspireren en mensen te 
betrekken bij natuur & landschap  

• Ondersteuning 
vrijwilligers(groepen) 

• Inzet communicatiemiddelen als 
website, sociale media.  

• Organisatie (school)excursies  

1,3,4,5,(6)  
 

 

Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland 

Taak Instrumentarium Draagt bij aan de 
opgave(n) : 

Bijdragen aan het realiseren van 
nieuwe verdienmodellen voor 
agrariërs 

Valuta Voor Veen, Platform CO2 
Neutraal, Korte Keten Project NH, 
weidevogelmiddelen mobiliseren 

1,2,3,4,5,6 

Samen met ondernemers en 
inwoners zon op grote daken en 
zon op parkeerplaatsen realiseren 

Aanpak zon op dak en 
parkeerplaatsen. In NHN uitgevoerde 
methode. 

6 

Samen met inwoners, 
ondernemers en gemeenten 
onderzoeken (onderzoeken 
ontwerpen) waar ruimte is voor 
zonneweides en eventueel 
windmolens 

Beleids- en ontwerpinstrument voor 
lokale initiatieven. Bewezen effectief 
in o.a. Gooi en Vechtstreek. Lokaal 
eigenaarschap en eigendom 
organiseren. 

1,6 

Ideeën en draagvlak organiseren 
voor (gebieds)ontwikkelingen in 
Laag Holland 

Breed netwerk van lokale organisaties 
en initiatieven (van energie 
coöperaties, innovatieve 
ondernemende agrariërs t/m 
landschapsbeschermers)  

1,2,3,4,5,6 

Samen met onze inwoners onze 
innovatie en ondernemerskracht 
inzetten op gebiedsopgaven te 
realiseren 

Aanpak “groene innovatie- en 
realisatiekracht van de 
maatschappelijke democratie”. 
Bewezen effectief in NHN (zon), 
Diemen, Amsterdam, Gooi en Vecht, 
Bergen Schagen. 

1,2,3,4,5,6 

Beleidsbeïnvloeding Inspraak op beleid en regelgeving 
bijvoorbeeld RES, 
bestemmingsplannen en 
verordeningen 
 
Participatie in diverse 
overlegstructuren als Regietafel Laag 
Holland 

1,2,3,4,5,6 



 

8 
 

Inspireren en mensen te 
betrekken bij natuur & landschap 

Inzet communicatiemiddelen zoals 
nieuwsbrief en socials, kennissessie, 
excursies 

1,2,3,4,5,6 
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